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Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu  

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi 

Yönetim Kurulu‟na 

 

Giriş 

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi  (“ġirket”) ve Bağlı Ortaklıkları‟nın (bundan 

sonra birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2008 konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren 

yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değiĢim tablosunu, konsolide nakit akım tablosu 

ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ bulunuyoruz.  

 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 

İşletme yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 

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

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

yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak 

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

gerektirdiği takdirde muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini 

içermektedir. 

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında 

görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız 

denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda 

makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.  

Bağımsız denetimimiz, 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 yanlışlık içerip içermediğine dair 

risklerin değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 

değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız, iç 

kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş bildirmek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara 

uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile 

iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi 

tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide 

finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.   

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 

oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

 

 

 

 

 

 



Görüş 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii 

Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları‟nın 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu, 

aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye 

Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir 

biçimde yansıtmaktadır. 
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Bülent Ejder 
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  Bağımsız 

Denetim'den 

Bağımsız 

Denetim'den 

   Geçmiş Geçmiş 

 

Dipnot  

Referansları 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 

VARLIKLAR     

Dönen Varlıklar   255,949,473 203,250,572 

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4  19,641,912  8,199,100  

   Finansal Yatırımlar 5  - 2,390,192 

   Ticari Alacaklar 7  90,271,166 82,341,855  

   Diğer Alacaklar 8 456,329 134,725  

   Stoklar 9  64,973,070  64,781,429  

   Canlı Varlıklar 10  56,028,583   34,781,429  

   Diğer Dönen Varlıklar 18  24,578,413  10,621,842  

Duran Varlıklar   152,626,567 106,470,672 

   Diğer Alacaklar 8 169,703  146,508  

   Maddi Duran Varlıklar 11  127,801,560 99,029,945  

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12  1,837,616 708,497  

   ġerefiye 13  3,927,719  3,927,719  

   ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 26  8,742,665 -  

   Diğer Duran Varlıklar 18  10,147,304 2,658,003  

TOPLAM VARLIKLAR   408,576,040 309,721,244  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar. 
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Bağımsız 

Denetim'den 

Bağımsız 

Denetim'den 

  Geçmiş Geçmiş 

 

 

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 

Dipnot 

Referansları 

KAYNAKLAR    

Kısa Vadeli Yükümlülükler  188,963,600 97,718,655 

   Finansal Boçlar 6 99,156,510 33,456,007 

   Ticari Borçlar 7 79,919,654 49,178,967 

   Diğer Borçlar 8 5,748,666 4,596,330 

   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26 114,119 6,150,099 

   Borç KarĢılıkları 15 4,021,036 4,337,252 

   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 3,615 -  

Uzun Vadeli Yükümlülükler  133,767,632 59,524,432 

   Finansal Borçlar 6 130,337,814 55,262,978 

   Diğer Borçlar 8 7,301  - 

   Devlet TeĢvik ve Yardımları 14 1,450,616 1,441,209 

 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar 17 1,971,901 1,863,536 

   ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü 26 -  956,709 

ÖZKAYNAKLAR  85,844,808 152,478,157 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 19 85,811,277 152,449,322 

   ÖdenmiĢ Sermaye  100,000,000 80,000,402 

   Sermaye düzeltmesi farkları  6,348,821 6,348,821 

   ĠĢletmenin kendi hisse senetleri  (22,511,632) (22,511,632) 

   Yabancı Para Çevrim Farkları  380,633 1,069,249 

   Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler  9,430,824 4,904,746 

   GeçmiĢ Yıllar Karı  34,696,465 25,797,997 

   Net Dönem Karı/(Zararı)  (42,533,834) 56,839,739 

Azınlık Payları  33,531 28,835 

TOPLAM KAYNAKLAR  408,576,040 309,721,244 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  
Bağımsız  

Denetim’den 

Bağımsız  

Denetim’den 

   GeçmiĢ GeçmiĢ 

 Dipnot 

Referansı 2008 2007 

     

SatıĢ Gelirleri 20  649,919,274 543,557,157  

SatıĢların Maliyeti (-) 20  (556,433,511) (401,219,280) 

BRÜT KAR   93,485,763 142,337,877 

Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 21  (68,478,017)     (55,452,995) 

Genel Yönetim Giderleri (-) 21  (22,894,305) (17,490,303) 

AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 21  (122,866)     (93,611) 

Diğer Faaliyet Gelirleri 23  1,967,068 2,463,305 

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 23  (825,827) (722,470) 

FAALĠYET KARI   3,131,816 71,041,803 

Finansal Gelirler 24  29,171,075 25,290,259 

Finansal Giderler (-) 25  (84,418,931) (14,433,165) 

VERGĠ ÖNCESĠ KAR / (ZARAR)   (52,116,040) 81,898,897 

Vergi Gelir / (Gideri)  9,586,902 (25,026,265) 

- Dönem Vergi Gideri  26 (112,472) (19,698,455) 

- ErtelenmiĢ Vergi Gelir / (Gideri)  26 9,699,374 (5,327,810) 

NET DÖNEM KARI / (ZARARI)   (42,529,138) 56,872,632 

Dönem  Karının/(Zararının) Dağılımı     

Azınlık Payları 19  4,696  (32,893) 

Ana Ortaklık Payları  (42,533,834) 56,839,739 

Hisse BaĢına Kazanç / (Zarar) 27  (0.447) 0.597 



       Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları  

       31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 

 Konsolide Öz Sermaye DeğiĢim Tablosu          
             (Tüm tutarlar, YTL olarak gösterilmiştir) 
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   ĠĢletmenin Yabancı  Kardan      

 Sermaye  Kendi  Para  Ayrılan      

ÖdenmiĢ Düzeltmesi Hisse  Çevrim KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl  Net Dönem   Azınlık Özkaynaklar 

Sermaye Farkları Senetleri Farkları  Yedekler Karları Karı/ (Zararı) Toplam Payları Toplamı 

                 

31 Aralık 2006 bakiyeleri 80,000,402 6,348,821 (22,511,632) 2,385,455 4,064,790 14,535,545 12,102,492 96,925,873 233,571 97,159,444 

GeçmiĢ yıllar karlarına transfer - - - - 9,103 12,093,389 (12,102,492) - - - 

Yabancı para çevrim farkları - - - (1,316,206) -  - (1,316,206) - (1,316,206) 

ĠĢtirak satıĢ kazancı - - - - 830,853 (830,853) - - - - 

Azınlık haklarının alınması - - - - - - - - (237,629) (237,629) 

Temettü dağıtımı - - - - - (84) - (84) - (84) 

Net dönem karı - - - - - - 56,839,739 56,839,739 32,893 56,872,632 

31 Aralık 2007 bakiyeleri 80,000,402 6,348,821 (22,511,632) 1,069,249 4,904,746 25,797,997 56,839,739 152,449,322 28,835 152,478,157 

           

GeçmiĢ yıllar karlarına transfer - - - - 4,515,956 8,908,680 (13,424,636) - - - 

Yabancı para çevrim farkları - - - (688,616) - -  (688,616) - (688,616) 

Sermaye arttırımı 19,999,598 - - - - - (19,999,598) - - - 

Temettü dağıtımı - - - - 10,122 (10,212) (23,415,505) (23,415,595) - (23,415,595) 

Net dönem zararı - - - - - - (42,533,834) (42,533,834) 4,696 (42,529,138) 

31 Aralık 2008 bakiyeleri 100,000,000 6,348,821 (22,511,632) 380,633 9,430,824 34,696,465 (42,533,834) 85,811,277 33,531 85,844,808 

 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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 Not 

Bağımsız Denetim'den 

Geçmiş 

Bağımsız Denetim’den 

Geçmiş 

Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı 
 

2008  2007 

Net dönem karı/(zararı)  (42,529,138) 56,872,632 

Amortisman ve tükenme payı  21 26,720,877 18,757,740 

Canlı varlık değerleme farkı  (1,023,221) 925,217 

Sabit kıymet satıĢ karı/(zararı)  23 83,791 (135,558) 

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı  9 96,208 - 

Kıdem tazminatı karĢılığı  17 2,594,642 2,018,376 

Finansal varlık  makul değer artıĢı geliri  24 (681,632) (2,390,192) 

Muhtelif gider karĢılıkları  (102,605) 2,218,133 

ġüpheli alacak karĢılığı, net  29 1,042,412 1,645,976 

Faiz gideri  2,740,362 539,016 

Vergi gideri  10 (9,586,902) 25,026,265 

Reeskont geliri/gideri, net  24-25 946,970 861,387 

ĠĢtirak satıĢ karı  23 - (1,107,804) 

Devlet teĢviğinden gelir  (171,443) (78,963) 

GerçekleĢmemiĢ kur farkı gelir/gideri  54,389,185 (5,523,286) 

Parasal olmayan değerlere göre düzenlenen net gelir  34,519,506 99,628,939 

Ticari ve iliĢkili taraflardan alacaklar   (10,296,349) (38,950,868) 

Stoklar  (287,849) (36,861,765) 

Diğer dönen varlıklar  (12,441,772) (4,378,599) 

Diğer duran varlıklar  (7,489,301) (46,786) 

Tahsil edilen süpheli alacaklar  29 183,886 894,971 

Ticari ve iliĢkili taraflara borçlar  30,552,859 10,151,423 

Diğer borç ve gider karĢılıkları  949,641 1,899,772 

 
 35,690,621 32,337,087 

Ödenen faiz    (7,607,390) (6,155,257) 

Ödenen vergiler   (8,557,109) (14,353,081) 

Ödenen kıdem tazminatı  17 (2,486,277) (1,848,757) 

Azınlık payı alımından kaynaklanan nakit çıkıĢı  - (100,000) 

Alınan devlet teĢviklerinden nakit giriĢi  - 687,366 

ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit  17,039,845 10,567,358 

Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:    

Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımlarındaki artıĢ  (41,271,698) (27,766,304) 

Maddi ve maddi olmayan duran varlık  çıkıĢları  497,277 1,588,885 

Canlı varlık yatırımlarındaki artıĢ 10 (345,677,708) (232,537,616) 

Canlı varlık çıkıĢları 10 311,239,332 204,622,732 

ĠĢtirak satıĢından elde edilen nakit giriĢi  - 1,759,418 

Finansal varlıklardan sağlanan nakit giriĢi  3,071,824 - 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit  (72,140,973) (52,332,885) 

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:    

Banka kredilerinden sağlanan nakit  124,032,628 91,133,607 

Banka kredilerinin ödemeleri   (33,486,782) (57,977,813) 

Finansal kiralama ödemeleri  (243,668) (207,892) 

Temettü ödemesi  (23,415,595) - 

Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit  66,886,583 32,947,902 

Nakit ve nakit benzeri iĢlemlerden doğan parasal kar/(zarar)  (242,764) (81,441) 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artıĢ  11,785,455 (8,817,625) 

Dönem baĢı itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler  8,099,221 16,998,287 

Nakit ve nakit eĢdeğerleri, dönem sonu 4 19,641,912 8,099,221 

Takip eden notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢtururlar.
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NOT 1 – ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU  

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ġirketi (“ġirket” veya “Banvit”), 1968 yılında 

Bandırma‟da kurulmuĢtur. Banvit‟in hisselerinin %19.20‟si Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB)‟nda 

iĢlem görmektedir. Banvit‟in merkezi Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 Bandırma/Türkiye adresindedir. 

 

Banvit‟in fiili faaliyet konusu yem, damızlık yumurta, günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti ile hindi 

palazı, hindi eti, kırmızı et üretimi, kesimi ve pazarlamasıdır. Banvit, 2005 yılında baĢladığı kırmızı et 

üretimi ve kesimi ile tam piĢmiĢ köfteler, kebaplar, dönerler, burgerler ve kaplamalı ürünlere ek olarak 

salam, sosis, sucuk ve jambon çeĢitleri ile ürün yelpazesini geniĢletmiĢtir. 

 

Konsolide finansal tablolar açısından, Banvit ve konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıkların tamamı 

“Grup” olarak adlandırılmaktadır. 

 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibarıyla itibarıyla konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklar ve ve 

ġirket‟in bunlara iĢtirak oranları aĢağıda sunulduğu gibidir: 

 

   ĠĢtirak Oranları 

 Kurulduğu  

Ülke 
BaĢlıca  

Faaliyetler 

 

 2008 

 

2007 

     

YumtaĢ Yumurta Sanayi A.ġ. (YumtaĢ) Türkiye Ġflası onaylandı  - %83.75 

BadiĢ Damızlık ĠĢletmeleri A.ġ. (BadiĢ) Türkiye Kanatlı yetiĢtiriciliği %99.04 %99.04 

Nutrinvestments B.V. Hollanda Holding ġirketi %100.00 %100.00 

 

YumtaĢ‟ın yapmıĢ olduğu iflas talebi ile ilgili baĢvurusu sonuçlanmıĢ olup, Bandırma 1. Ġcra ve Ġflas Dairesinin 

2 Mayıs 2008 tarih, 2007/1 numaralı iflas dosyası ile iflasına karar verilmiĢtir.  

 

Kategoriler itibarıyla dönem içinde 31 Aralık tarihi itibarıyla çalıĢan personel ortalama sayısı aĢağıdaki 

gibidir:  

 

  

2008 

 

 2007 

   

Mavi yakalı 1,915 1,518 

Beyaz yakalı 516 474 

Toplam çalıĢan sayısı 2,431 1,992 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR  
 
2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar  

(a) Uygunluk Beyanı 

Banvit ve Türkiye‟de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını  Tek Düzen Hesap Planı, 

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları‟na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna 

uygun olarak Yeni Türk Lirası (“YTL”) bazında hazırlamaktadır.  

 

YurtdıĢında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını 

faaliyette bulunduğu ülke kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır. 

 

Grup‟un iliĢikteki konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 9 Nisan 2008 tarih ve 

26842 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”(Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢtır. Bu Tebliğ, 1 Ocak 

2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir. 

Tebliğ‟in 5. Maddesine göre iĢletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları‟nı (“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak Tebliğ‟de yer alan Geçici 

Madde 2‟ye göre Tebliğ‟in 5.maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 

UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayınlananlardan farkları 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler ile aynı 

olan TMS/TFRS‟ler  uygulanır. Rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 

UMS/UFRS‟nin UMSK  tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden 

dolayı, iliĢikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ler ile aynı 

olan TMS/TFRS‟ye göre hazırlanmıĢtır. 

 

Grup‟un konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 26 Mart 2009 tarihinde onaylanmıĢ ve 

Yönetim Kurulu adına imzalanmıĢtır. 

 

(b) Finansal tabloların hazırlanıĢ Ģekli  

Özsermaye kalemlerinden, ödenmiĢ sermaye ve kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler yasal kayıtlardaki 

tutarları üzerinden gösterilmiĢtir.  

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar 

Organı‟nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot 

Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıĢtır. 

Grup, yukarıdaki paragrafta bahsedilen duyuruda belirtilen esasları kullanarak hazırladığı 31 Aralık 2008 

tarihli konsolide bilanço ve gelir tablosu ile uyumlu hale getirmek amacıyla 31 Aralık 2007 tarihli konsolide 

bilanço ve konsolide gelir tablosunda yeniden düzenleme yapmıĢtır.  

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

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

üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla konsolide finansal 

tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baĢlamak kaydıyla IASB tarafından yayımlanmıĢ 29 no‟lu “Yüksek 

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıĢtır. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

(c) ĠĢlevsel ve Raporlama Para Birimi 

 

Banvit ve Türkiye‟de faliyette bulunan bağlı ortaklıklarının iĢlevsel para birimi ile Grup‟un raporlama para 

birimi YTL‟dir. 

 

YurtdıĢı bağlı ortaklıkların iĢlevsel ve raporlama para birimleri ise aĢağıdaki gibidir: 

 

 ĠĢlevsel                

Para                     

Birimi 

Raporlama 

Para 

Birimi 

   

Nutrinvestments B.V. Euro Euro 

Banvit Aliment Romania S.R.L. (*) Romen Levi 

(“RON”) 

USD 

Agrafood S.R.L. (**) RON USD 

 

(*) Banvit Aliment Romania S.R.L. ,Nutrinvestments B.V.‟nin %100 sahip olduğu bağlı ortaklığıdır.  

(**) Agrafood S.R.L., Nutrinvestments B.V.‟nin %99.99 sahip olduğu bağlı ortaklığıdır.  

 

Romanya‟daki bağlı ortaklıkların iĢlevsel para birimi her ne kadar RON olsa da, Grup konsolidasyonu 

amacıyla hazırlanan finansal tablolarda raporlama para birimi olarak yönetim Amerikan Doları‟nı tercih 

etmiĢtir.  

Yabancı bağlı ortaklıklar organizasyon, ekonomik ve finansal açıdan özerk olmalarından dolayı yabancı 

kuruluĢ olarak nitelendirilmiĢlerdir. 

 

(d) Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları  

 Konsolide finansal tabloların hazırlanması, Grup Yönetimi‟nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve 
raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve 
varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili rakamlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleĢebilir. 

Tahmin ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değiĢikliklerden 

kaynaklanan etkiler, cari dönemde veya bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır.  

KoĢullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili tahmin, belirsizlik ve önemli değerlendirmelere iliĢkin bilgiler Not 

15‟de verilmiĢtir. Diğer önemli muhasebe tahmin ve değerlendirmelerinin detaylı analizi ise aĢağıda 

verilmiĢtir: 

Grup‟un muhasebe politikalarının uygulanmasıyla ilgili önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve 

varsayımları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

Şüpheli ticari alacak karşılığı 

Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düĢüklüğü kaybı, Grup Yönetimi‟nin ticari alacaklar tutarının 

hacmi, geçmiĢ deneyimler ve genel ekonomik koĢullar ile ilgili değerlendirmesine dayanmaktadır. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (Devamı) 

Varlıkların faydalı ömürleri 

Grup‟un varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Grup Yönetim‟i tarafından 

belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. Grup, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını 

göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Grup‟un benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine 

dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Grup ayrıca piyasadaki değiĢimler veya geliĢmeler sonucu 

varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunu da gözönünde bulundurur.  

Kıdem tazminatı karşılığı 

Grup yönetimi kıdem tazminatı yükümlülüğünü tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemler 

kullanılmaktadır.Kıdem tazminatı karĢılığı, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak 

yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmıĢ ve iliĢikteki konsolide finansal tablolarda 

yansıtılmıĢtır. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer öngörüler 

kullanılmıĢtır: 

 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 

Ġskonto oranı       %6.26 %5.71 
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %93 %92 
 

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

artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek oranı 

gösterir. 

Gelir vergisi  

Vergi kuruluĢları ile ilgili herhangi bir uzlaĢmazlık olması durumunda, ilgili mercilerden karar gelene kadar 

ya da yasal süreç sonuna kadar vergi hesaplama yöntemi tam olarak belirlenemeyen kalemler için vergi 

gideri hesaplanması tahmin ve değerlendirmeler yapılmasını gerektirir.  

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinin bir parçası olarak, Grup operasyon sürdürülen her bir 

ülke için gelir vergisini tahmin etmekle yükümlüdür. Bu süreç, cari vergi giderlerini, ertelenmiĢ gelir ve 

raporlama amacıyla yapılan düzeltme iĢlmelerinden hesaplanan geçici zamanlama farklarının 

değerlendirerek ertlenmiĢ vergi varlığını veya yükümlülüğünü tahmin etmeyi içermektedir. Grup Yönetimi 

ertelenmiĢ vergi varlıklarının gelecekteki vergilendirilebilir gelirden tazmin edebileceği veya indirebileceği 

durumlarda kaydeder.   

ErtelenmiĢ vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda 

ayrılır. Bu nedenle ertelenmiĢ vergi alacağının ayrılması, gelecek dönemlerdeki finansal performansın 

tahmin edilmesine bağlıdır. 

(e) NetleĢtirme/Mahsup   

Grup‟un finansal varlıkları ve borçları netleĢtirmek için hukuki bir hakkı olduğunda ve söz konusu finansal 

varlıkları ve borçları netleĢtirmek suretiyle kapatma veya varlığın finansal tablolara alınmasını ve borcun 

ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, Grup finansal varlıkları ve borçları 

netleĢtirerek bilançoda net tutarları ile göstermektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2. 2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler 

 

Muhasebe ilkeleri Grup tarafından sürekli olarak uygulanmakta ve daha önceki dönemlerde uygulanan 

muhasebe ilkeleri ile tutarlılık göstermektedir. 

2. 3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 

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

değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin 

ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

2.4.1 Konsolidasyona iliĢkin esasları 

Konsolide finansal tablolar, Banvit‟in ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolarından 

oluĢmaktadır. 

 

Konsolide finansal tablolar, aĢağıda (i), (ii) ve (iii) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana Ģirket 

olan Banvit ile Bağlı Ortaklıklar‟ın hesaplarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan Bağlı 

Ortaklıklar‟ın finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke ve 

uygulamaları gözetilerek Tebliğ‟e uygun olarak hazırlanmıĢtır. 

 

i) Bağlı Ortaklıklar, Banvit‟in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler 

neticesinde Ģirketteki hisselerle ilgili oy hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya 

(b) oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve 

iĢletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, finansal ve iĢletme 

politikalarını Banvit‟in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu 

Ģirketleri ifade eder. 

ii) Bağlı Ortaklıklar‟ın bilanço ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide 

edilmiĢ olup Banvit‟in sahip olduğu Bağlı Ortaklıklar‟ın kayıtlı değerleri ile özsermayeleri karĢılıklı 

olarak netleĢtirilmiĢtir. Banvit ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi iĢlemler ve bakiyeler 

konsolidasyon kapsamında karĢılıklı olarak silinmiĢtir. Banvit‟in sahip olduğu hisselerin kayıtlı 

değerleri ilgili özsermaye tablosu hesaplarından netleĢtirilmiĢtir. 

iii)   Bağlı Ortaklıklar‟ın net varlıkları ve dönem sonuçlarındaki azınlık hisseleri, ana ortaklık dıĢı pay olarak 

konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayrı olarak sınıflandırılmıĢtır. 

 

2.4.2 Hasılat ve Gelirler 

Gelirler, faaliyetlerinden dolayı Grup‟a ekonomik fayda sağlanması muhtemel olduğu ve gelirin güvenilir 

olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman finansal tablolara yansıtılır, gelirin hesaplara yansıtılması 

için aĢağıdaki kriterlerin karĢılanması gerekmektedir. 

 

Mal Satışları 

Mal satıĢının satıĢ olarak kaydedilebilmesi için malların sahipliğiyle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya 

nakledilmiĢ olması, iĢletmenin, satılan malların yönetimiyle sahipliğin gerektirdiği Ģekilde ilgili olmaması ve 

söz konusu mallar üzerinde etkin bir kontrolünün bulunmaması, hasılat tutarının güvenilir bir Ģekilde 

ölçülebilmesi, iĢlemle ilgili ekonomik faydanın iĢletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması ve 

iĢlemle ilgili yüklenilen ve yüklenilecek maliyetlerinin güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi Ģarttır. Aynı iĢlem 

veya olaylarla ilgili gelir ve giderler eĢ zamanlı olarak finansal tablolara alınır. Net satıĢlar, teslim edilmiĢ 

malların fatura edilmiĢ bedelinin, satıĢ iade ve iskontolardan arındırılmıĢ halidir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Faiz 

Faiz geliri; tahsilat Ģüpheli olmadıkça, efektif faiz oranı dikkate alınarak, faiz tahakkuk ettikçe kayıtlara 

alınır. 

 

Temettüler 

Ortakların kar payı alma hakkı doğduğunda gelir kazanılmıĢ kabul edilir. 

 

2.4.3 Stoklar 

Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm 

satın alma maliyetlerini, dönüĢtürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi 

için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, ağırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenmiĢtir. 

Net gerçekleĢebilir değer, iĢin normal akıĢı içinde stokların gerçekleĢmesi beklenen satıĢ bedelinden, 

yapılması gerekli tamamlama maliyeti ile satıĢ giderlerinin indirilmesinden sonra kalan değeri ifade eder. 

 

2.4.4 Maddi  duran varlıklar  

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

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

sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ amortisman ve mevcutsa kalıcı 

değer düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile konsolide mali tablolara yansıtılmaktadır. 

Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir Ģekilde amortismana 

tabi tutulmuĢtur. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmamıĢtır. 

 

Maddi duran varlıkların amortismanı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ve aĢağıdaki ekonomik 

ömürler esas alınarak hesaplanmıĢtır: 

 

Binalar 15 - 50 yıl 

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 15 - 25 yıl 

Makina, Tesis ve Cihazlar 2 - 15 yıl 

TaĢıtlar                                             4 -   5 yıl 

DöĢeme ve DemirbaĢlar 3 - 15 yıl 

Özel Maliyetler 5 - 15 yıl 

 

2004 yılı öncesinde satın alınan makine, tesis ve cihazlar 5 yılda itfa edilirken, 2004 yılı sonrası alımlar 

ekonomik ömürleri esas alınarak 2-15 yıl arasında değiĢen sürelerde amortismana tabi tutulmaktadır. 

 

Maddi duran varlıkların taĢınan değerlerinin gerçekleĢemeyeceğine yönelik olay veya değiĢikliklerin 

meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düĢüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu 

uyarıların olması veya taĢınan değerlerin gerçekleĢebilir değeri aĢması durumunda varlıklar gerçekleĢebilir 

değerlerine indirgenmektedir. Maddi varlıkların gerçekleĢebilir değeri net satıĢ fiyatı veya kullanımdaki 

değerinden büyük olanıdır. Kullanım değeri bulunurken, gelecekteki nakit akıĢları, cari piyasa koĢullarındaki 

paranın zaman değeri ve bu varlığa özel riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto 

edilmektedir. Bağımsız olarak büyük bir nakit giriĢi sağlamayan bir varlığın geçekleĢebilir değeri varlığın ait 

olduğu nakit giriĢi sağlayan birim için belirlenmektedir. Değer düĢüklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.4.5 Maddi olmayan duran varlıklar 

 

i)        Şerefiye 

 

Bir bağlı ortaklık veya iĢtirakin tanımlanabilir net varlıklarının rayiç değerlerini aĢan bir maliyet ile elde 

edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluĢan aradaki bu fark Ģerefiye olarak tanımlanır, ġerefiye, Grup 

yönetiminin gelecekte gerçekleĢebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminine bağlı olarak 31 Aralık 2004 

tarihine kadar on yılda doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilmiĢtir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 

Ģerefiyenin amortisman uygulaması durdurulmuĢ olup, bunun yerine yıllık olarak değer düĢüklüğünün 

oluĢup oluĢmadığının tespiti gerekmektedir. ġerefiye, maliyetten 31 Aralık 2004 tarihine kadar oluĢmuĢ 

birikmiĢ amortisman ve değer düĢüklüğü karĢılığının düĢülmesiyle (varsa) gösterilmiĢtir. 

 

Bir iĢletmenin satın alınmasına bağlı olmadan elde edilen maddi olmayan varlıklar maliyet bedeli ile 

aktifleĢtirilmektedir. Bir iĢletmenin satın alınmasıyla edinilen maddi olmayan varlıklar, rayiç değeri sağlıklı 

bir Ģekilde belirlenebiliyorsa ve bu rayiç değer negatif Ģerefiye yaratmayacak veya alımla oluĢan mevcut 

negatif Ģerefiyeyi artırmayacak bir tutarla sınırlı ise, Ģerefiyeden ayrı olarak aktifleĢtirilir. ĠĢletme içerisinde 

yaratılan geliĢtirme giderleri dıĢındaki maddi olmayan varlıklar aktifleĢtirilmemekte ve oluĢtukları yıl 

içerisinde giderleĢtirilmektedir.  

 

ii)        Haklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiĢ kullanım haklarını ve diğer tanımlanabilir hakları içerir. 

Bunlar,     1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL‟nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım 

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

kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer 

düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıklar doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü 

üzerinden 3-15 yılda itfa edilmektedir. 

 

Maddi olmayan duran varlıkların taĢınan değerlerinin gerçekleĢemeyeceğine yönelik olay ve değiĢikliklerin 

meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düĢüklüğünün olup olmadığı incelenmelidir. 

 

2.4.6 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü 

 

Grup, canlı varlık, envanter ve ertelenen vergi varlıkları dıĢında kalan her varlık için her bir bilanço 

tarihinde, sözkonusu varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını 

değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Kullanıma 

uygun olmayan maddi olmayan varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. 

Eğer sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya 

satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düĢüklüğü meydana gelmiĢtir. Geri kazanılabilir 

tutar varlığın net satıĢ fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir 

varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit 

akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düĢüklüğü kayıpları  gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.  

 

ġerefiyeler hariç bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip 

artıĢın değer düĢüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 

iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir. 

ġerefiyelerde daha önceki dönemlerde oluĢmuĢ değer düĢüklüğü karĢılığı geri çevrilmez. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

2.4.7 Borçlanma Maliyetleri 

 

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki değerleriyle 

kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değerleri üzerinden 

gösterilir. ĠĢlem masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet değeri arasındaki fark, 

konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden 

kaynaklanan finansman maliyeti, oluĢtuğunda konsolide gelir tablosuna kaydedilir. 

 

2.4.8 Finansal araçlar  

 

i)   Sınıflandırma 

Finansal araçların sınıflandırılması, söz konusu araçların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak 

belirlenmektedir. Grup yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yeteneğinde olduğu belirli 

veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal 

varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. Likidite ihtiyacının karĢılanmasına yönelik olarak veya faiz oranındaki 

değiĢimler gözetilerek satılabilecek olan kısa vadelerde alınıp satılan finansal araçlar alım satım amaçlı 

finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. Her iki sınıflandırmaya da girmeyen finansal araçlar, satılmaya 

hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıĢtır. Bunlar, Yönetim‟in bilanço tarihinden sonraki 12 aydan 

daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya iĢletme sermayesinin arttırılması 

amacıyla satıĢına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak 

sınıflandırılır.  

ii) Muhasebeleştirme 

Finansal varlıklar Grup’a transfer edildikleri gün, borçlar ise Grup’tan transfer edildikleri gün 

muhasebeleştirilirler. 

iii)  Değerleme 

Finansal araçlar, iĢlem maliyetleri dahil olmak üzere makul üzerinden değerlenir. Ġlk kayıt tarihinden sonraki 

raporlama dönemlerinde, Grup‟un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve kabiliyeti olan finansal varlıklar, 

iskonto edilmiĢ maliyet değerleri üzerinden değer düĢüklüğü dikkate alınarak değerlenir. 
 

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar bilanço tarihindeki rayiç değerleri 

ile değerlendirilirler. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleĢmemiĢ kar ve zararlar 

dönem kar zararına yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleĢmemiĢ kar ve 

zararlar ise, satıĢa ya da sürekli değer düĢüklüğüne karar verilene kadar, özkaynaklar altında 

muhasebeleĢtirilir ve satıĢta ya da değer düĢüklüğünde daha önce özkaynaklar içinde oluĢan kümülatif kar 

zarar dönem kar zararına intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluĢmuĢ piyasa fiyatı olmayan ve diğer 

değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar 

konsolide finansal tablolarda enflasyon muhasebesinin sona erdiği tarihte geçerli olan satın alma gücüyle 

gösterilmiĢ tutardan Ģayet mevcutsa değer düĢüklüğü karĢılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiĢtir. 
 

iv) Makul değer ile değerlendirme  prensipleri 

Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin baĢka bir varlıkla 

değiĢtirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa değeri, 

aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıĢtan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek 

borca eĢittir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.8 Finansal araçlar (Devamı) 

Finansal enstrümanların makul değeri Grup tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme 

yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin 

yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Grup’un varlıklarını 

elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. 

 

Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi şarta bağlı taahhütler, karşı tarafın 

anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu olumsuz yönde 

etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. 

 

v)    Muhasebe kayıtlarından çıkarma 

Grup‟un finansal varlıklar üzerindeki sözleĢmeye bağlı haklarını kaybetmesi durumunda bu varlıklar 
muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından feragat 
edildikleri zaman gerçekleĢir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildiği, iptal edildiği veya süresi 
dolduğunda kayıtlardan çıkarılır. 
 

vi)   Türev enstrümanlar  

Grup, operasyonel maliyetlerinden kaynaklanan fiyat riskine karĢı korunmak için türev enstrümanları 

kullanmaktadır. Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda 

alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla Grup‟un 

türev finansal araçlarını mısır için yapılan future iĢlemleri oluĢturmaktadır. 

 

vii)  Finansal risk yönetimi 

Grup finansal araçların kullanımından dolayı aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır: 

 Kredi riski 

 Likidite riski 

 Piyasa riski 

Bu not, Grup‟un maruz kaldığı yukarıdaki her bir riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili hedefleri, 
politikaları ve süreçleri ve Grup‟un sermaye yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Bahsi geçen risklere 
iliĢkin analizler Not 29‟da verilmiĢtir. 

Grup‟un risk yönetim sürecinin kurulması ve takibi konusundaki tüm sorumluluk Grup Yönetimi‟ne aittir. 

Grup‟un risk yönetim politikaları, Grup‟un karĢılaĢtığı riskleri tespit ve analiz etmek, uygun risk limitleri ve 

kontrolleri belirleyerek bu limitlere bağlılığını gözlemlemek üzere kurulmuĢtur. Risk yönetim politika ve 

sistemleri, Grup‟un faaliyetleri ve piyasa koĢullarındaki değiĢimleri yansıtacak Ģekilde sürekli gözden 

geçirilmektedir. 

Kredi riski 

Bir müĢterinin ya da karĢı tarafın finansal enstrümanlarla ilgili sözleĢmenin Ģartlarını yerine 
getirememesinden kaynaklanmakta olup Grup‟un alacaklarından doğabilecek finansal zararlar kredi riskini 
oluĢturmaktadır. 

Grup yönetiminin kredi riskini gözlemlemek için mevcut bir kredi risk politikası bulunmaktadır. Bu riskler, 

kredi değerlendirmeleri ve tek bir karĢı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir. Kredi riski, 

müĢteri tabanını oluĢturan kuruluĢ sayısının çokluğu dolayısıyla dağıtılmaktadır. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.8 Finansal araçlar (Devamı) 

Raporlama tarihi itibarıyla, Grup‟un belirli bir taraftan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır. Grup‟un 

maruz kaldığı azami kredi riski, finansal varlıkların tümünün Not 29‟da bilançoda kayıtlı değerleriyle 

gösterilmesiyle yansıtılmıĢtır. 
 

Likidite riski  

Likidite riski Grup‟un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karĢılayamaması riskidir. Grup‟un likidite 

riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koĢullarda ya da kriz durumlarında 

fonlanabilmesi için çeĢitli finansal kuruluĢlardan Grup‟u zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek 

Ģekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir. 

 

Piyasa riski 

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında iĢlem gören enstrümanların 

fiyatları gibi para piyasasındaki değiĢikliklerin Grup‟un gelirinin ya da sahip olduğu finansal varlıkların 

değerinin değiĢmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar 

dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi amaçlamaktadır.  

Döviz kuru riski 

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı 

kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. İlgili döviz kuru riski için Grup yönetimi 

döviz pozisyonunu yakından takip etmektedir (Not 29). 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, döviz kur riskini yönetmek amacıyla herhangi bir türev enstrüman 

bulunmamaktadır. 

Faiz oranı riski 

Grup, faiz içeren varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değiĢiminin etkisinden doğan faiz 

oranı riskine maruz kalmaktadır. Grup Yönetimi‟nin genel politikası, yatırımcı, alacaklı ve piyasa güveninin 

devamlılığını sağlamak ve Grup‟un gelecek faaliyetlerini geliĢtirerek güçlü sermaye yapısını sürdürmektir. 

Grup, 31 Aralık 2008 itibarıyla faiz oranı riskini dengelemek için herhangi bir türev enstrümanı 

kullanmamıĢtır. 

 

Fiyat riski 

Grup, global piyasalarda yem fiyatlarındaki değiĢikliklerden doğan fiyat riskine maruz kalmaktadır. Grup 

Yönetimi‟nin genel politikası, yem fiyatlarındaki değiĢimler nedeniyle nakit akıĢlarında oluĢacak 

dalgalanmaları hafifletecek önlemleri almaktır.  

 

31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla, Grup fiyat riski etkisini hafifletmek amacıyla mısır için future iĢlemi 

yapmıĢtır. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ise fiyat riskini dengelemek için herhangi bir türev enstrümanı 

kullanılmamıĢtır. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.9 Kur DeğiĢiminin Etkileri 

 

Dönem içerisinde tamamlanan yabancı para iĢlemler, ilgili iĢlem tarihlerindeki kurlarla çevrilerek hesaplara 

yansıtılmıĢtır. Yabancı para cinsinden aktif ve pasifler ise bilanço tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak 

Yeni Türk Lirası‟na çevrilmiĢtir. Ortaya çıkan tüm farklar ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılmıĢtır. 

 

Yabancı para çevrim kurları birbirini izleyen yıllar itibarıyla aĢağıdaki gibidir: 

Tarih  USD / YTL  EUR / YTL  

31 Aralık 2008 1.512 YTL 2.141 YTL 

31 Aralık 2007 1.165 YTL 1.710 YTL 

 

Yabancı bağlı ortaklıkların varlık ve borçları bilanço tarihindeki kurdan çevrilirken, net dönem karı (zararı) 

hariç özsermaye kalemleri tarihsel değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır. Yabancı bağlı 

ortaklıkların gelir tabloları ise dönemin ortalama döviz kurları esas alınarak çevrilir. Konsolidasyon 

kapsamına dahil edilen yabancı bağlı ortaklıkların, finansal tablolarının sunum para birimi olan YTL‟ye 

çevriminden kaynaklanan farklar “Yabancı Para Çevrim Farkları” olarak özkaynaklar içerisinde 

sınıflanmıĢtır. 

 

2.4.11 Hisse BaĢına Kar/(Zarar) 

 

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kar/(zarar), net karın ya da zararın, raporlama boyunca 

piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 

 

Türkiye‟de Ģirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiĢ yıl kazançlarından ve yasal 

finansal tablolarında taĢıdıkları yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 

artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kar/zarar hesaplamalarında, ihraç 

edilmiĢ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz 

konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.  

 

2.4.12 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasındaki 

tüm olayları kapsar.  

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 

 

2.4.13  KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar 

Grup yönetimi geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunduğu, bu 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkmasının muhtemel 

olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, iliĢikteki 

konsolide finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karĢılık ayırmaktadır. Paranın zaman 

değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karĢılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli 

olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. KarĢılıkların bugünkü değerine indirgenmesinde 

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

ilgili risk dikkate alınır. 

 

ġarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale 

gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren 

kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır.  

 



Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları  

31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait  

Konsolide Finansal Tablo Dipnotları 
(Tüm tutarlar, YTL olarak gösterilmiştir) 

 17 

 

 

NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.13  KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar (Devamı) 

 

Ekonomik faydanın iĢletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, Ģarta bağlı varlıkla ilgili olarak 

finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın iĢletmeye gireceğinin kesine yakın hale 

gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değiĢikliğinin olduğu tarihte finansal 

tablolara alınır. 

 

2.4.14 Kiralama ĠĢlemleri 
 

Grup‟un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne aldığı maddi varlık kiralaması, finansal 

kiralama Ģeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin baĢında kiralanmıĢ olan varlığın 

rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmiĢ değerinden düĢük olanı üzerinden 

kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi amacıyla borç ve 

finansal masraflar arasında tahsis edilir. Finansal masraflar düĢüldükten sonra ilgili finansal kiralama 

borçları, finansal kiralama borçları olarak kayıtlara alınır. Finansman maliyetinin faiz unsuru, kira dönemi 

boyunca konsolide gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Finansal kiralama yolu ile satın alınan maddi duran 

varlıklar, varlığın tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur. 

 

Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iĢlemi, iĢletme kiralaması 

olarak sınıflandırılır. ĠĢletme kirası olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 

konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 

 

 2.4.15 ĠliĢkili Taraflar 
 

Konsolide finansal tablolarda ve bu raporda, ortaklar, üst düzey idari personel ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

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

olarak kabul ve ifade edilmiĢlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle iliĢkili taraflarla bazı iĢ iliĢkilerine 

girilebilir. 

 

2.4.16  Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlaması 

 

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir coğrafi veya endüstriyel bölümdür. 

Coğrafi bölümler, ġirket‟in belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda 

açısından baĢka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip 

bölümleridir. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliĢkili mal veya hizmet 

grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından ġirket‟in diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip 

bölümleridir.  

Bir coğrafi bölümün veya endüstriyel bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, 

bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dıĢı müĢterilere yapılan satıĢlardan kazanılması ve grup dıĢı 

müĢterilere yapılan satıĢlardan ve diğer bölümler ile gerçekleĢtirilen iĢlemlerden elde edilen bölüm 

hasılatının, tüm bölümlere iliĢkin iç ve dıĢ toplam hasılatın en az %10‟unu oluĢturması veya kar veya zararla 

sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam 

sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10‟una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm 

bölümlerin toplam varlıklarının en az %10‟unu oluĢturmasıdır. 

ġirket‟in risk ve fayda oranlarının özellikle faaliyet gösterdiği ekonomik çevrelerden etkilenmesi sebebiyle, 

bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik temel raporlama biçimi coğrafi bölümler olarak belirlenmiĢtir. 

Endüstriyel bölümler bazındaki bilgiler, ġirket‟in faaliyetlerinin, konsolide finansal tablolar genelinde ve 

parasal önemsellik kavramında, ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklar açısından raporlanabilir bölüm özelliği 

göstermediğinden dolayı konsolide finansal tablolarda ikincil format olarak raporlanmıĢtır (Not 3). 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.17 Devlet TeĢvik ve Yardımlar 

 

Grup makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teĢvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet 

teĢviklerini, elde edilmesi için gerekli Ģartların Grup tarafından yerine getirileceğine ve teĢviğin iĢletme 

tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluĢtuğunda konsolide finansal tablolara alınır.  

 
Varlıklarla ilgili devlet teĢvikleri, bilançoda ertelenmiĢ gelir olarak muhasebeleĢtirilir.  Devlet teĢviklerinin, 

ertelenmiĢ gelir olarak gösterildiği bu durumunda, varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik ve makul bir 

biçimde gelir tablosuyla iliĢkilendirilir.  

 

2.4.18  Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
 
Dönemin vergi karĢılığı, cari yıl vergisi ve ertelenmiĢ vergiyi içermektedir. Dönemin vergi karĢılığı, 

özkaynaklarda kayıtlara alınan kalemlerin özkaynaklarda yansıtılan vergileri haricinde gelir tablosuna 

kaydedilir. 

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama tarihinde geçerli 

olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiĢ yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili 

düzeltme kayıtlarını içermektedir. 

 

ErtelenmiĢ vergi borcu veya alacağı varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal 

vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi 

etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi borcu veya alacağı, söz konusu geçici 

farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde geçerli olacağı öngörülen vergi oranları dikkate alınarak 

konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. BaĢlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin finansal 

tablolardaki ve vergi kanunlarına göre değiĢik raporlama dönemlerinde muhasebeleĢmesinden ve maddi 

duran varlıklar ile ilgili aktifleĢme ve amortisman farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlığı gelecekteki mali karlardan ilgili vergi avantajının gerçekleĢmesi kuvvetle muhtemel 

olarak indirime tabi olduğu ölçüde kayıtlara alınır. ErtelenmiĢ vergi varlığı her raporlama döneminde 

incelenir ve ilgili vergi avantajının gerçekleĢme ihtimalinin muhtemel olmadığı kapsam kadar kayıtlı değeri 

indirilir. 

 

2.4.19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları  
 

Yürürlükteki kanunlara göre, istifa ve ĠĢ Kanunu‟nda belirtilen davranıĢlar dıĢındaki sebeplerle istihdamı 

sona eren çalıĢanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karĢılığı, tüm 

çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 

hesaplanmıĢ ve konsolide finansal tablolarda yansıtılmıĢtır. 
 

2.4.20  Canlı Varlıklar 

Damızlık tavuklar, damızlık yarka sürüleri, broiler canlı tavuk ve hindiler konsolide finansal tablolarda canlı 

varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıĢtır. Damızlık tavuklar 12 aylık ekonomik ömürleri esas alınarak 

itfa edilmektedir. Bu canlı varlıkların, aktif bir piyasası olmamasından dolayı maliyet eksi birikmiĢ itfa ve 

varsa değer düĢüklüğü karĢılığı ayrıldıktan sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. 

 

Damızlık yarka sürüleri, broiler canlı tavuk ve hindiler aktif bir piyasası olmamasından dolayı konsolide 

finansal tablolarda maliyet ve varsa değer düĢüklüğü karĢılığı ayrıldıktan sonra gösterilmiĢtir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.20  Canlı Varlıklar (Devamı) 

 

Grup kırmızı et üretimi amacıyla 2006 yılı içerisinde bir buzağı çiftliği kurmuĢtur. Ekonomik ömürleri bir 

yıldan kısa olan söz konusu buzağılar konsolide finansal tablolara UMS 41 “Canlı Varlıklar” standardı 

uyarınca gerçeğe uygun değerlerinden tahmini pazar yeri maliyetleri düĢülmesi suretiyle yansıtılmıĢtır. 

 

2.4.21 Konsolide Nakit Akım Tablosu 

Konsolide nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin konsolide nakit akımları esas, yatırım ve finansman 

faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan konsolide nakit akımları, Grup‟un faaliyetlerinden kaynaklanan konsolide 

nakit akımlarını gösterir. 

 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili konsolide nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde kullandığı ve elde ettiği 

konsolide nakit akımlarını gösterir. 

 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı konsolide 

kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa 

vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

 

2.4.22 Giderler 

Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilir. SatıĢların maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili giderleri 

tahakkuk ettiği anda kaydedilir. Operasyonel kiralama kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama süresince, 

eĢit tutarlarda konsolide gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 

 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar 

 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayacak hesap dönemlerinde Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (“UFRS”) kapsamında yürürlüğe girecek olan ve UFRS kapsamında bazıları henüz 

incelenmekte olup iliĢikteki finansal tablolar hazırlanırken uygulanmamıĢ olan standartlar, değiĢiklikler ve 

yorumlar aĢağıdaki gibidir: 

 UFRS 8 – Faaliyet Bölümleri, UMS 14 – Bölümlere Göre Raporlama standardının yerini almaktadır. 

UFRS 8 iĢletmenin operasyonel bölümleri ve ayrıca ürün ve servisleri ile hangi coğrafik alanlarda 

faaliyet gösterdiği ve büyük müĢterilerinin dipnotlarda gösterilmesi ile ilgili Ģartları belirtmektedir. 

UFRS 8 Grup’un 2009 yılı konsolide finansal tablolarında zorunlu olacaktır.  

 UFRYK 15 – Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat Sözleşmeleri, bir gayrimenkul inĢaat sözleĢmesinin, 

UMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri veya UMS 18 – Hasılat standartlarından hangisinin kapsamında olduğu 

dolayısıyla da inĢaat sözleĢmelerine istinaden gelirlerin kayıtlara alınmasının zamanlaması konularında 

rehberlik etmektedir. UFRYK 15, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar 

için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UFRYK 17 – Nakdi Olmayan Varlıkların Sahiplerine Dağıtılması” standardı aĢağıdaki hususlara açıklık 

getirmektedir; 

- Kar dağıtımının yetkili kiĢilerce uygun bir Ģekilde onaylandığı ve daha fazla iĢletmenin isteğinde 

olmadığı durumlarda dağıtılacak kar dağıtımının yükümlülük olarak kayıtlara alınması gerekmektedir. 

- Bir iĢletme kar payı yükümlülüğünü, dağıtılan net varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile ölçmelidir. 

- Bir iĢletme, dağıtılan net varlıkların defter değeri ile ödenen kâr payı arasındaki farkı gelir tablosunda 

muhasebeleĢtirmelidir. 

Bahsi geçen UFRYK dâhilinde, sahiplere dağıtılmak üzere elde tutulan bir net varlık durdurulan faaliyet 

tanımını karĢılıyor ise, iĢletmenin bununla ilgili olarak dipnotlarında ek açıklamalar sunması 

gerekmektedir.  

ĠĢletmelerin, geçmiĢte bu Ģekilde yaptıkları dağıtımların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde 

yaĢayacakları güçlükleri göz önünde bulundurarak UFRYK bu rehberin geleceğe dönük olarak 

uygulanmasını gerektirmektedir. Yeni düzenlemeler, istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya 

baĢlaması hakkı saklı kalmak koĢuluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal 

tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”), UMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 – 

Finansal Tabloların Sunumu standartlarının iflas halinde cayılabilir finansal araç ve yükümlülüklerin 

bilanço sınıflamasını hakkındaki bölümünü tekrar düzenlemiştir. Bunun sonucu olarak, finansal 

yükümlülük olarak tanımlanan bazı finansal araçlar işletmenin net aktifi üzerinde arta kalan hakları 

temsil ettiğinden özkaynaklara sınıflanacaktır. İflas halinde cayılabilir finansal araç ve yükümlülüklere 

yapılan düzenlemeler 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olup, Grup’un konsolide finansal 

tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 Yeniden düzenlenmiĢ UMS 1 – Finansal Tabloların Sunuluşu, 6 Eylül 2007 tarihinde UMSK tarafından 

yayımlanmıĢtır. Bir önceki UMS 1 ile arasındaki ana farklar iĢletmelere aĢağıda belirtilenleri yapma 

zorunluluğunun getirilmesidir: 

- Ortaklara ait olmayan her türlü özkaynak kalemlerindeki değiĢimin, tek bir kapsamlı gelir tablosu 

olarak veya iki ayrı tablo olarak (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu için iki ayrı tablo sunulması) 

sunulması gerekmektedir. Özkaynaklarda muhasebeleĢtirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsamlı 

gelir tablosunda bulunan kalemler özkaynak hareket tablosunda gösterilmeyebilir. 

- ĠĢletme bir muhasebe politikasını geçmiĢe dönük olarak uyguladığında veya finansal tablolarını 

yeniden düzenlediğinde, karĢılaĢtırılabilir en erken dönemin baĢlangıcına iliĢkin eksiksiz tam takım 

sunulan finansal tablolarla ilgili iĢletmenin finansal pozisyonunun (bilanço) sunulması gerekmektedir. 

- Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsamlı gelir 

tablosunun bütün kalemleri ile ilgili gelir vergisi etkisinin gösterilmesi gerekmektedir.  

- Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsamlı gelir 

tablosunun bütün kalemleri ile ilgili yeniden sınıflamaların gösterilmesi gerekmektedir. 

UMS 1 finansal tabloların baĢlıklarını değiĢtirmektedir. 

-„Bilanço‟, „Finansal Pozisyon Tablosu‟ olarak değiĢtirilmiĢtir. 

-„Gelir Tablosu‟, „Kapsamlı Gelir Tablosu‟ olarak değiĢtirilmiĢtir. 

-„Nakit Akım Tablosu‟, „Nakit Akımlar Tablosu‟ olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Yeniden düzenlenmiĢ UMS 1, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen düzenlemelere göre; 

- Türev ürünlerin riskten korunma aracı olarak dizayn edilmesi veya daha önce riskten korunma aracı 

olarak dizayn edilmiĢ türev ürünlerin daha fazla riskten korunma aracı olarak dizayn edilmesinden 

vazgeçilmesi durumlarında türev ürünlerin sonradan gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 

olarak sınıflanabileceği veya bu sınıftan çıkarılabileceği konusunda açıklık getirilmiĢtir.  

- Alım-satım amaçlı tutulan kalemlerle iliĢkili olarak gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 

finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin tanımını güncellemektedir. Söz konusu değiĢikliğe göre; 

kısa vadeli fiyat hareketlerinden kar elde etmek amacıyla oluĢturulan finansal araçlar portföyünün bir 

parçası olan finansal varlık veya yükümlülük ilk kayda alma sırasında böyle bir portföye dahil edilir. 

- UFRS 8 – Faaliyet Bölümleri standardı ile olan uyuĢmazlığı gidermek için, riskten korunma araçlarının 

bölümleme seviyesinde dizayn edilmesi gerektiğine iliĢkin kısım çıkarılmıĢtır 

- Gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesi uygulamasının kesildiği durumda borçlanmayı 

temsil eden finansal araçların defter değerinin yeniden ölçülmesinde gerçeğe uygun değer riskinden 

korunma muhasebesi uygulamasının durdurulduğu tarihte yeniden hesaplanan etkin faizin kullanılacağı 

konusunda açıklık getirmektedir.  

Yeni düzenlemeler istenilirse işletmelerin daha önce uygulamaya başlaması hakkı saklı kalmak koşuluyla 

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup’un 

konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMSK, “hakediĢ koĢulları” ve “iptaller” Ģartlarının açıklığa kavuĢturulması amacı ile UFRS 2 – Hisse 

Bazlı Ödemeler üzerindeki son düzenlemelerini 17 Ocak 2008 tarihinde yayımlamıĢtır. Buna göre; 

- HakediĢ koĢulları sadece hizmet ve performans koĢullarıdır. Hisse bazlı ödemeler kapsamında yer alan 

diğer unsurlar hakediĢ koĢullarının kapsamında yer almamaktadır. UFRS 2 kapsamında, hakediĢ 

koĢullarını taĢımayan hisse bazlı ödemelerin unsurları hisse bazlı ödemelerin ihraç tarihindeki piyasa 

değeri içerisinde dikkate alınmalıdır. Gerçeğe uygun değer ayrıca piyasa ile iliĢkili hakediĢ koĢullarını da 

kapsamaktadır. 

- Gerek Ģirket gerekse üçüncü taraflar tarafından yapılan tüm iptaller aynı Ģekilde 

muhasebeleĢtirilmelidir. UFRS 2 kapsamında, sermaye araçlarına dayalı enstrümanların iptal edilmesi, 

hakediĢ sürecinin hızlanması olarak dikkate alınmaktadır. Bu nedenle iptal iĢlemi ile ilgili ödenen 

tutarlar sermaye araçlarına dayalı enstrümanların geri alımı olarak muhasebeleĢtirilmelidir. Sermaye 

araçlarına dayalı enstrümanların gerçeğe uygun değerinin üzerinde yapılan her türlü ödeme gider olarak 

kabul edilmektedir.  

Söz konusu değiĢiklik, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için 

yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UMSK, 29 Mart 2007 tarihinde yeniden düzenlenmiĢ UMS 23 – Borçlanma Maliyetleri‟ni 

yayımlamıĢtır. Bir önceki ile karĢılaĢtırıldığında yeniden düzenlenmiĢ UMS 23 arasındaki en önemli 

fark, kullanıma veya satıĢa hazır hale gelmesi zaman alan aktiflerin borçlanma maliyetlerinin anında 

giderleĢtirilmesine iliĢkin alternatif uygulamanın kaldırılmasıdır. Artık, Ģirketlerin borçlanma 

maliyetlerini, bu gibi aktiflerin maliyetleri içerisine aktifleĢtirmeleri gerekmektedir. Yeniden 

düzenlenmiĢ UMS 23, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen aktiflerin ve kullanılmaya veya satılmaya 

hazır hale getirilmeleri zaman alsa dahi büyük miktarlarda ve seri olarak üretilen/imal edilen stokların 

borçlanma maliyetlerinin aktifleĢtirilmesini zorunlu kılmamaktadır. Yeniden düzenlenmiĢ UMS 23, 1 

Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra aktifleĢtirilen aktiflerin borçlanma maliyetleri için geçerli 

olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMS 23 – Borçlanma Maliyeti standardında yapılan güncellemeler borçlanma maliyetlerinin tanımını 

güncellemiĢtir. Buna göre faiz giderleri, UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 

standardında belirtildiği üzere etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmalıdır. Bu düzenleme UMS 39 ve 

UMS 23 arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmaktadır. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 

tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide 

finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UFRS – 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında yapılan 

güncellemeler, satış sonrasında bu bağlı ortaklığı ile ilgili kontrol gücü olmayan paya sahip olacak olsa 

dahi kontrolün kaybedilmesine neden olacak şekilde bir bağlı ortaklığı ile ilgili satış planı oluşturan bir 

işletmenin, UFRS 5’te tanımlanan satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflama kriterlerini sağlıyorsa ilgili 

bağlı ortaklığın bütün aktif ve pasiflerini satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflamasını gerektirmektedir. 

Durdurulan faaliyetler tanımına giriyorsa bu bağlı ortaklığa ilişkin gerekli dipnot ve açıklamaların 

yapılması gerekmektedir. Bununla ilişkili olarak UFRS 1 – Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının 

İlk Uygulaması standardında yapılan güncellemeler, bu güncellemelerin UFRS’ye geçişten itibaren 

ileriye dönük olarak uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bu güncellemeler, aynı zamanda UMS 27 – 

Konsolide ve Bireyse Finansal Tablolar standardına getirilen güncellemeleri uygulayan işletmelerin daha 

önce uygulamaya başlaması hakkı saklı kalmak koşuluyla, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 

hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup’un konsolide finansal tabloları 

üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMSK, UMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar ve UMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standartlarına da 

yenileme getiren, yeniden düzenlenmiĢ UFRS 3 – İşletme Birleşmeleri ve güncellenmiĢ UMS 27 – 

Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standartlarını yayımlayarak iĢletme birleĢmeleri ile ilgili 

projenin ikinci fazını tamamlamıĢtır. 

Buna göre, edinen iĢletme, kontrol gücü olmayan payları (azınlık paylarını), 

- kontrol gücü olmayan paylara atfedilebilir bir kısım içeren Ģerefiye anlamına gelen, iĢletme birleĢme 

tarihindeki gerçeğe uygun değeri; ya da 

- edinen iĢletme tarafından satın alınan ve kontrol gücü içeren paylar ile ilgili Ģerefiye anlamına gelen, 

edinilen iĢletmenin tanımlanabilir varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değerindeki orantısal payları baz 

alarak ölçmeyi seçebilir. 

Bu seçim iĢlem bazında yapılır. 

Yeni düzenlemeler istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı kalmak 

koĢuluyla 1 Temmuz 2009 itibarıyla yürürlüğe girecek olup Grup‟un konsolide finansal tabloları 

üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UFRS 1 – Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması ve UMS 27 – Konsolide ve 

Bireysel Finansal Tablolar standartlarında yapılan güncellemeler, UFRS‟lerin ilk defa uygulanması 

sırasında UMS 27‟ye uygun olarak geriye dönük maliyet belirlenmesi ve maliyet yönteminin 

uygulanmasının bazı durumlarda aĢırı maliyet ve uğraĢılara katlanmadan ulaĢılamayacağı ile ilgili 

Ģüphelere açıklık getirmektedir. Yapılan güncellemeler bu konuyu ele almakta olup; 

- UFRS‟leri ilk defa uygulayan iĢletmelere, hazırladıkları bireysel finansal tablolarında iĢtirakler, birlikte 

kontrol edilen ortaklıklar ve bağlı ortaklıklara yapılan yatırımların baĢlangıçtaki maliyetini ölçmek için, 

gerçeğe uygun değer yada önceki muhasebe uygulamalarına göre belirlenen defter değerine göre 

belirlenecek tahmini bir maliyetin kullanılmasına izin vermekte; ve 

- UMS 27‟de yer alan maliyet metodunun tanımını çıkartarak yerine iĢletmenin hazırladığı bireysel 

finansal tablolarda temettülerin gelir olarak gösterilmesi zorunluluğunu getirmektedir. 

UMS 27‟de yapılan güncellemeler aynı zamanda, yeniden örgütlenme sonucunda ana ortaklık konumuna 

gelen iĢletmelerin bireysel finansal tablolarında baĢlangıç maliyetini ölçmelerine iliĢkin sorulara da 

açıklık getirmektedir. Yapılan güncellemeler, yeni ana ortaklığın, önceki ana ortaktaki yatırımının 

maliyetinin, yeniden örgütlenme tarihi itibarıyla önceki ana ortaklığın defter değerine göre belirlenmiĢ 

özkaynak kalemlerindeki payı ile ölçülmesini gerektirmektedir. 

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için 

yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 

 UMS 27 – Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardında yapılan güncellemeler, Grubun bir 

bağlı ortaklığı üzerindeki kontrolünü kaybetmediği şartlar altında sahiplik oranında gerçekleşen 

değişimlerin özkaynaklarda muhasebeleştirmesini gerektirmektedir. Grup, bağlı ortaklığı üzerindeki 

kontrolü kaybettiğinde ise önceki bağlı ortaklıkta kalan paylar gerçeğe uygun değeri ile ölçülerek oluşan 

farklar kar/zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 

hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup’un konsolide finansal tabloları 

üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar (ve bununla iliĢkili olarak UMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum ve 

UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartların da yapılan güncellemeler) standardında yapılan 

güncellemeler; özkaynak yönteminin uygulanması sonrasında yatırımcının, iĢtirakteki net yatırımı ile 

ilgili olarak herhangi bir ilave değer düĢüklüğünü, yatırımın defter değerine ilave edilen Ģerefiye dahil 

herhangi bir varlığa tahsis edemeyeceği konusunda açıklık getirmektedir. Yapılan güncellemeler ayrıca, 

değer düĢüklüğü geri çevrilmesinin, iĢtirak artıĢlarının geri kazanılabilir tutarı kapsamında düzeltme 

yapılarak kaydedilmesi gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. Yeni düzenlemeler istenilirse 

iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı kalmak koĢuluyla 1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal 

tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMS 27 – Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardında yapılan güncellemelere göre, daha önce 

UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre ölçülen bağlı ortalıklara 

yapılan yatırımların UFRS 5 – Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

standardına uygun olarak satıĢ amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflanması durumunda UMS 39 

uygulanmaya devam edilecektir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak 

yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir 

etkisinin olması beklenmemektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar standardında yapılan güncellemeler (ve bununla iliĢkili olarak UMS 

32 – Finansal Araçlar: Sunum ve UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartların da yapılan 

değiĢiklikler), iĢtirakteki bir yatırımın UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 

standardına uygun olarak muhasebeleĢtirildiği durumlarda UMS 28‟te belirtilen bütün dipnot ve 

açıklamaların yerine UMS 32 ve UFRS 7 gereği verilen dipnotlara ilaveten sadece belirli dipnotların 

verilmesini gerektirmektedir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık 

finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin 

olması beklenmemektedir. 

 UMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standardında yapılan güncellemeler (ve bununla iliĢkili olarak 

UMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum ve UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartların da 

yapılan değiĢiklikler), iĢ ortaklıklarındaki bir yatırımın UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme 

ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleĢtirildiği durumlarda UMS 31‟de belirtilen bütün dipnot 

ve açıklamaların yerine UMS 32 ve UFRS 7 gereği verilen dipnotlara ilaveten sadece belirli dipnotların 

verilmesini gerektirmektedir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık 

finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin 

olması beklenmemektedir. 

 UMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardında yapılan güncellemeler, satıĢ maliyetleri düĢülmüĢ 

gerçeğe uygun değerinin indirgenmiĢ nakit akımlarına göre belirlendiği durumlarda kullanım değeri 

hesaplamasına eĢdeğer olan dipnotların verilmesini gerektirmektedir. Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 

2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un 

konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMS 16 – Maddi Duran Varlıklar standardına iliĢkin güncellemeler, kiralanıp daha sonra rutin olarak 

satılan varlıkların gösterimi konusunda değiĢiklikler getirmektedir. Yapılan güncellemeler, bu tür 

varlıkların, kiralamanın durdurulduğu ve satıĢ amaçlı elde tutulan varlık haline geldiğinde defter 

değerleri ile stoklara sınıflanması ve bu varlıkların satıĢından elde edilen tutarların UMS 18 – Hâsılat 

standardına uygun olarak hasılat olarak muhasebeleĢtirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yeni 

düzenlemeler istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı kalmak koĢuluyla, 1 

Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un 

konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

 UMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan güncellemelere göre; 

- reklam ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yapılan harcamalar, bu mal veya hizmetlerden yarar 

sağlandığı sürece gider olarak kaydedilebilir; örneğin, bir malın edinimi göz önünde bulundurulduğunda, 

malın kullanım hakkına sahip olunduğu sürece yapılan harcamalar gider olarak kaydedilebilinir; 

- yapılan bir ön ödeme sadece ilgili mal veya hizmetin alımı ile ilgili olarak yapılan bir avans ödemesi 

olması durumunda kayıtlara alınmalıdır; ve 

- kataloglar envanterden ziyade bir çeĢit reklam ve tanıtım materyali olarak değerlendirilmelidir. 

Yeni düzenlemeler istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı kalmak 

koĢuluyla 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek 

olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardındaki güncellemeler, belirli bir ömre sahip maddi 

olmayan duran varlıklar için doğrusal yöntemle ulaĢılandan daha az bir birikmiĢ itfa payının ortaya 

çıkmasına neden olabilecek ikna edici bir yöntemin desteklenmesini ortadan kaldırmaktadır. UMSK bu 

gözlemi, üretim birimlerine göre amortisman metodu sonucunda ortaya çıkan birikmiĢ amortismanın, 

doğrusal amortisman metodunda hesaplanan birikmiĢ amortismana göre az olması durumunda üretim 

birimlerine göre ayrılan amortismanın engelleneceğine dair iddiaları önlemek için ortadan kaldırmıĢtır. 

Yeni düzenlemeler, istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı kalmak 

koĢuluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek 

olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

 UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına getirilen düzenlemelere göre; 

- ÇalıĢanlara sağlanan kısa vadeli faydaların, çalıĢanlara, hizmet sundukları dönemin sonundan itibaren 

on iki ay içinde tamamı ödenecek olan faydalar olduğunu belirterek çalıĢanlara sağlanan kısa vadeli ve 

uzun vadeli faydalar arasındaki farkı tanımlamaktadır. Sonuç olarak yapılan değiĢiklik; UMS 19 

standardı içerisinde çalıĢanlara sağlanan kısa vadeli faydaların tanımında bahsi geçen „12 aylık dönemine 

denk düĢen‟ kelimesi yerine „12 ay içinde ödenecek olan‟ kelimesinin, çalıĢanlara sağlanan uzun vadeli 

faydaların tanımında bahsi geçen „12 aylık döneme denk düĢmeyen‟ kelimesi yerine „12 ay içinde 

tamamı ödenmeyen‟ kelimesinin getirilmiĢtir. 

- TanımlanmıĢ fayda planlarının ölçülmesinde dikkate alınmadığı sürece plan idare maliyetlerinin 

düĢülmesinin uygun olduğu konusunda açıklık getirmektedir. Diğer bir ifade ile, plan uygulama 

maliyetleri, plan varlıklarının getirisi içerisinde muhasebeleĢtirilir veya tanımlanmıĢ fayda 

yükümlülüklerinin değerlemesinde kullanılan aktüeryal varsayımlar içerisine dahil edilir. 

- Gelecekte maaĢlarda meydana gelebilecek artıĢlardan etkilenen fayda taahhütlerindeki değiĢimden 

kaynaklanan bir plan değiĢikliği azaltma olarak görülürken, geçmiĢ hizmetlere mal edilebilir faydaları 

değiĢtiren bir plan değiĢikliği, tanımlanmıĢ fayda yükümlülüğünün bugünkü değerinde gerçekleĢen bir 

azalma ile sonuçlandığında geçmiĢ hizmet maliyetinde eksi yönde bir artıĢa neden olmaktadır.   

Yeni düzenlemeler istenilirse işletmelerin daha önce uygulamaya başlaması hakkı saklı kalmak 

koşuluyla 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek 

olup, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

 UMS 20 – Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması standardın da 

yapılan güncellemeler, piyasada ki faiz oranlarının altında bir devlet kredisinden sağlanan faydanın, 

UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak belirlenen değeri ile 

UMS 20 standardına uygun olarak muhasebeleĢtirilen bir faydadan sağlanan getiri arasındaki fark olarak 

ölçülmesi gerektiğini belirtmektedir. Yeni düzenlemeler, istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya 

baĢlaması hakkı saklı kalmak koĢuluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal 

tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 

 UMS 29 – Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardında yapılan güncellemeler, 

bazı varlık ve yükümlülüklerin tarihi maliyet yerine gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasını gerektirir. 

Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için 

yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. 
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NOT 2 –FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

2.4.23 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar(Devamı) 

 

 UMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında yapılan güncellemeler, gelecekte yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inĢa edilen veya geliĢtirme aĢamasındaki gayrimenkullerin UMS 

40 standardının kapsamında olduğu belirtilmiĢtir. Gerçeğe uygun değer yöntemi seçilmiĢse, bu tarz 

varlıklar gerçeğe uygun değeri ile ölçülmelidir.  Bununla birlikte, inĢa edilmekte olan gayrimenkulün 

gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde ölçülemiyorsa, ilgili gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin 

güvenilir bir Ģekilde ölçülebildiği veya inĢaatın tamamlandığı tarihlerden en erken olanı ortaya çıkana 

kadar ilgili gayrimenkuller maliyet bedelleri ile gösterilebilirler. Yeni düzenlemeler, istenilirse 

iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı kalmak koĢuluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden 

itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe girecek olup, Grup‟un konsolide finansal 

tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

 UMS 41 –Tarımsal Faaliyetler standardına getirilen düzenlemeler, indirgenmiĢ nakit akıĢlarına göre 

gerçeğe uygun değer hesaplanırken piyasa odaklı bir iskonto oranının kullanılmasını ve gerçeğe uygun 

değer hesaplanırken biyolojik dönüĢümü hesaba katarak yasağın ortadan kaldırılması ile ilgili hususları 

belirtmektedir. Yeni düzenlemeler, istenilirse iĢletmelerin daha önce uygulamaya baĢlaması hakkı saklı 

kalmak koĢuluyla, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüğe 

girecek olup, Grup‟un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

  UFRYK 13 “MüĢteri Bağlılık Programları” müĢterileri için bağlılık programları uygulayan ve bu 

programlara katılan Ģirketlerle iliĢkilidir. MüĢterilerin ücretsiz ya da indirimli ürünler ya da hizmetler 

gibi ödüller hak ettiği programlarla ilgilidir. ġirket‟in 2009 yılı finansal tablolarında zorunlu olacak olan 

UFRYK 13‟ün Grup‟un konsolide finansal tablolarına önemli oranda etki etmesi beklenmemektedir. 

 3 Temmuz 2008 tarihinde UFRYK 16 “YurtdıĢındaki ĠĢletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal   Riskten 

Korunmasına” ĠliĢkin yorumunu yayınlamıĢtır. Bu yorum , yurtdıĢındaki bir iĢletmede bulunan net 

yatırımlardan kaynaklanan döviz kuru riskine karĢı kendini koruyan iĢletmelere uygulanır ve UMS 39 

çerçevesinde finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasını amaçlar. UFRYK 16, Ekim 2008 

tarihinden sonra baĢlayan senelik dönemler için geçerli olacaktır. Grup UFRYK 16‟nın konsolide 

finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını düĢünmektedir. 

 UFRYK 29 Ocak 2009 tarihinde UFRYK 18 “ MüĢterilerden Varlık Transferi” yorumunu yayınlamıĢtır. 

UFRYK 18 müĢterilerden edinilen maddi duran varlıkların veya ilgili maddi duran varlığın inĢa edilmesi 

için alınan nakit tutarın ilgili müĢteriyi bir Ģebekeye bağlaması ya da ürün veya servislere sürekli 

eriĢimini sağlaması ya da her ikisi için verilmesi durumunda nasıl muhasebeleĢtirileceğini 

yorumlamaktadır. UFRYK 18 1 Temmuz 2009 tarihi veya bu tarihten sonra baĢlayan hesap dönemleri 

için geçerlidir. Grup UFRYK 18 „in konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını 

düĢünmektedir. 
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NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Bölümlere göre raporlama Grup‟un coğrafi ve endüstriyel bölümlerine göre yapılmıĢtır. Temel raporlama biçimi olan coğrafi bölümler Grup‟un risk ve fayda 

kaynakları, iç raporlama yapısı göz önünde bulundurularak belirlenmiĢtir. Grup‟un faaliyetleri Türkiye ve Romanya olmak üzere iki coğrafi bölgede 

gerçekleĢmektedir. 

Ġkincil raporlama biçimi olan endüstriyel bölümler ise ġirket‟in operasyonel faaliyetlerine göre belirlenmiĢtir. Grup, yem ve beyaz-kırmızı et-ileri iĢlem ürünleri 

olmak üzere iki endüstriyel bölüme göre raporlama yapmıĢtır.   

Bölüm sonucu, bölüm  varlıkları ve yükümlülükleri raporlanan bölüm ile eĢleĢtirilebilen sonuç, varlık ve yükümlülükleri içermektedir. Bölümlerle 

iliĢkilendirilemeyen gider, varlık ve yükümlülüklerin önemli bölümü finansal varlıklar ve bunlarla ilgili gelirler, finansal borçlar ve bunlarla ilgili giderler ve 

ertelenmiĢ vergi aktifi ve pasifinden oluĢmaktadır.  

Bölümlere göre sabit kıymet alımları dönem içinde alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan oluĢmaktadır.  

 

Temel raporlama biçimi - Coğrafi bölümler 
 

 Türkiye  Romanya  
Bölümler arası  

eliminasyonlar  Konsolide 

 2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008  2007 

Bölüm dıĢı gelirler 635,273,337  542,489,097  14,645,937  1,068,060  -  -  649,919,274  543,557,157 

Bölümler arası gelirler -  -  656,668  788,030  (656,668)  (788,030)  -  - 

Gelirler 635,273,337  542,489,097  15,302,605  1,856,090  (656,668)  (788,030)  649,919,274  543,557,157 

                

Bölüm sonucu 5,533,857  70,599,069  (3,543,282)  (1,298,101)      1,990,575  69,300,968 

Diğer faaliyet gelirleri/(giderleri),net             1,141,241  1,740,835 

Esas faaliyet karı             3,131,816  71,041,803 

                

Finansal gelirler             29,171,075  25,290,259 

Finansal giderler (-)             (84,418,931)  (14,433,165) 

Vergi geliri/ (gideri),net             9,586,902  (25,026,265) 

                

Dönem karı/ /zararı)             (42,529,138)   56,872,632 
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NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

 

Temel raporlama biçimi - Coğrafi bölümler (Devamı) 

 

 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 Tarihleri Ġtibariyle 

 Türkiye  Romanya  Konsolide 

 2008   2007  2008  2007  2008  2007 

Bölüm varlıkları 339,437,286  289,261,041  10,321,357  3,246,495  349,758,643  292,507,536 

Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen varlıklar         58,817,397  17,213,708 

Toplam varlıklar         408,576,040  309,721,244 

            

Bölüm yükümlülükleri 292,226,990  154,981,900  30,504,242  2,261,187  322,731,232  157,243,087 

Toplam yükümlülükler         322,731,232  157,243,087 

            

 Türkiye   Romanya   Konsolide 

 2008   2007  2008  2007  2008  2007 

Sabit kıymet alımları 11,896,800  15,564,242  5,679,535  895,724  17,576,335  16,459,966 

Amortisman ve itfa payı giderleri 26,469,873  18,619,503  251,004  138,237  26,720,877  18,757,740 

ġerefiye 3,927,719  3,927,719  -  -  3,927,719  3,927,719 
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NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 

Ġkincil raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler 

 

 
Beyaz-Kırmızı Et-Ġleri ĠĢlem 

Ürünleri  Yem  Diğer   Konsolide 

 2008  2007  2008  2007  2008   2007  2008  2007 

                 

Bölüm dıĢı gelirler 534,873,797  477,518,240  67,198,574  48,346,084  47,846,903  17,692,833  649,919,274  543,557,157 

Sabit kıymet alımları 10,045,083  14,817,363  1,851,717  746,879  5,679,535  895,724  17,576,335  16,459,966 

ġerefiye 3,927,719  3,927,719  -  -  -  -  3,927,719  3,927,719 

                

 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 Tarihleri Ġtibariyle 

 
Beyaz-Kırmızı Et-Ġleri ĠĢlem 

Ürünleri  Yem  Diğer  Konsolide 

 2008  2007  2008  2007  2008  2007  2008   2007 

                

Bölüm varlıkları 295,390,729  227,159,079  44,046,557  62,101,962  10,321,357  3,246,495  349,758,643  292,507,536 
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NOT 4 – NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

31 Aralık tarihi itibarıyla, hazır değerlerin detayı aĢağıdaki gibidir:  

 

 2008 2007 

Kasa 751,550 618,805 

Bankalar  18,154,209 4,698,520 

Alınan çekler 736,153 1,996,840 

Diğer likit değerler - 884,935 

 Toplam 19,641,912 8,199,100 

Bloke edilmiĢ tutarlar - 99,879 

Nakit akıĢ tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 19,641,912 8,099,221 

 

Grup‟un 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla bankadaki mevduatın 11,131,765 YTL‟si vadeli, 7,022,444 YTL‟si 

ise vadesizdir.  (31 Aralık 2007: mevduatın tamamı vadesizdir). Grup‟un hazır değerlerinde sınıflanan çekler 

vadesizdir. Vadesi 31 Aralık 2008 sonrası olan çekler ticari alacaklar içinde sınıflanmaktadır. 

 

Grup‟un 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla bankada bloke mevduatı yoktur. Grup‟un 31 Aralık 2007 tarihi 

itibarıyla 99,879 YTL tutarındaki vadesiz mevduatı civciv yetiĢtiricilerinin bir banka aracılığıyla sağladığı 

finansmanın teminatı olarak aynı banka tarafından bloke edilmiĢtir. 

 

Diğer likit değerler yoldaki paralardan oluĢmaktadır. 

 

Grup‟un finansal varlıkları ve yükümlülükleri için faiz oranı riski ve duyarlılık analizleri Not 29‟da 

belirtilmiĢtir. 

  

NOT 5 – FĠNANSAL YATIRIMLAR 

Grup, Ekim 2007 tarihinde 50 bin metrik ton mısır alım amacıyla Mart 2008 vadeli future yapmıĢ ve 

konsolide finansal tablolarında bu iĢlem alım satım amaçlı finansal varlık olarak gösterilmiĢtir. Grup, bu 

finansal varlığın 2008 yılı içinde oluĢan makul değer farkı olan 681,632 YTL tutarını konsolide finansal 

tablolarında gelir olarak kaydetmiĢtir (Not:24). 

 

31 Aralık tarihi itibarıyla finansal varlıklar aĢağıdaki gibidir: 

 

 

  2008  2007 

Alım satım amaçlı finansal varlık - 2,390,192 

Toplam - 2,390,192 

. 
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NOT 6 –  FĠNANSAL BORÇLAR   

 2008 2007 

Kısa vadeli krediler 98,579,490 33,176,825 

Kısa vadeli finansal kiralama borçları 577,020 279,182 

Kısa vadeli finansal borçlar 99,156,510 33,456,007 

Uzun vadeli krediler 129,975,462 55,015,827 

Uzun vadeli finansal kiralama borçları 362,352 247,151 

Uzun vadeli finansal borçlar 130,337,814 55,262,978 

Toplam finansal borçlar 229,494,324 88,718,985 

 

    31 Aralık 2008  31 Aralık 2007 

           

  Para birimi  Faiz oranı  YTL  Faiz oranı  YTL 

           

Teminatsız ihracat kredileri  ABD Doları  %6-%6.15  13,696,006  %6-%6.15  10,555,459 

Teminatsız iĢletme kredileri 

 

ABD Doları  

Libor+%2.50 

%4.40-

%5.15  

 69,673,037  

Libor+%2.50 

-3.25 

%6.25 

 16,185,056 

Teminatlı iĢletme kredileri  ABD Doları  Libor+%3.10  53,776,990  Libor+%3.10  29,510,475 

Teminatsız GSM kredileri  
ABD Doları  

Libor+%0.12

-0.15 
 70,077,519  Libor+%0.12  25,393,932 

Teminatsız yatırım kredileri  ABD Doları  Libor+%2.50  21,172,462  Libor+%2.50  5,703,779 

Teminatsız rotatif krediler  YTL  -  158,938  -  843,951 

      228,554,952    88,192,652 

 

Kredilerin geri ödeme planları Ģu Ģekildedir: 

  2008 2007 

0-6 ay 51,144,874 9,695,097 

6-12 ay 47,434,616 23,481,728 

1-2 yıl 51,031,425 13,314,471 

2-5 yıl 32,314,790 16,396,123 

5 yıl üzeri 46,629,247 25,305,233 

 Toplam 228,554,952 88,192,652 
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NOT 6 –  FĠNANSAL BORÇLAR  (Devamı) 

 

      2008    2007   

  Para 

Birimi 

  Yabancı 

Para 

Miktarı  

YTL Miktarı Faiz Oranı Para 

Birimi 

Yabancı 

Para  

Miktarı  

YTL Miktarı Faiz Oranı 

Kısa vadeli banka kredileri Amerikan 

Doları 37,805,668 57,173,511 Libor+%3.15- %3.5 

Amerikan 

Doları 12,648,894 14,732,167 Libor+%3.15- %3.5 

 

YTL - 

                              

158,937 17.50% YTL - 843,951 17.50% 

  
  37,805,668 57,332,448     12,648,894 15,576,118   

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa 

vadeye düĢmüĢ kısmı         

i) Genel SatıĢ Yönetimi  (GSM) kredisinin 

kısa vadeye düĢmüĢ kısmı 

Amerikan 

Doları 18,555,934 28,062,139 Libor+%0.12 - %0.15 

Amerikan 

Doları 11,211,417 13,057,938 Libor+%0.12 - %0.15 

ii) International Finance Corporation (IFC) 

kredisinin kısa vadeye düĢmüĢ kısmı 

Amerikan 

Doları 559,737 846,490 Libor+%3.1 

Amerikan 

Doları 1,877,411 2,186,621 Libor+%3.1-%3.5 

iii) Diğer banka kredilerinin kısa vadeye 

düĢmüĢ kısmı 

Amerikan 

Doları 8,158,707 12,338,413 Libor+%0.12 - %2.85 

Amerikan 

Doları 2,022,966 2,356,148 Libor+%2.5 

  

  27,274,378 

                  

41,247,042     15,111,794 17,600,707   

Uzun vadeli banka kredileri         

iv) Uzun vadeli GSM kredileri Amerikan 

Doları 27,782,438 42,015,381 Libor+%0.12 - %0.15 

Amerikan 

Doları 10,592,310 12,336,864 Libor+%0.12 - %0.15 

v) International Finance Corporation (IFC) 

kredisi 

Amerikan 

Doları 35,000,000 52,930,500 Libor+%3.1 

Amerikan 

Doları 23,459,993 27,323,853 Libor+%3.1 

vi)Uzun vadeli diğer banka kredileri Amerikan 

Doları 23,163,116 35,029,581 Libor+%0.12 - %2.85 

Amerikan 

Doları 13,183,747 15,355,110 Libor+%2.5 

  
  85,945,554 129,975,462     47,236,050 55,015,827   

 Toplam YTL    228,554,952      88,192,652   
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NOT 6 –  FĠNANSAL BORÇLAR  (Devamı) 

 

Not 16‟da belirtildiği gibi; IFC kredisi ve özel bir bankadan kullanılmıĢ olan kredilere teminat amacıyla  

Grup‟un maddi duran varlıklarının üzerinde 31 Aralık 2008 itibarıyla 68,053,500 YTL (45,000,000 

Amerikan Doları karĢılığı olan) tutarında ipotek vardır.  

13 Temmuz 2000‟de IFC ile imzalanan kredi anlaĢmasının içeriği Ģu Ģekildedir: 

Grup 21 Mayıs 2007 tarihinde IFC‟den 25,000,000 Amerikan Doları tutarında kredi kullanmıĢ ve aynı 

sözleĢmeyle 10,000,000 Amerikan Doları tutarında Stand-by kredisi için anlaĢılmıĢtır. Stand-by kredisi 25 

Mart 2008 tarihinde Grup‟un bu kredinin aktivasyonu ile ilgili baĢvurusu sonrası alınmıĢtır. Alınan bu 

kredinin bir kısmı kısa vadeli borçların kapatılmasında, bakiyesi de önümüzdeki üç yıl içinde 

gerçekleĢtirilmesi planlanan büyükbaĢ yetiĢtiriciliği ve ilgili yatırımlarda kullanılacaktır. 25,000,000 

Amerikan Doları tutarındaki kredinin geri ödemesi 15 Nisan 2010 tarihinde baĢlayacak olup LIBOR+%3.1 

faiz oranı iĢletilerek 15 Ekim 2015 tarihinde geri ödemesi tamamlanacaktır. Kredinin anapara geri ödemesi 

altı ayda bir 2,083,334 Amerikan Doları olacak Ģekilde ödenecektir. Stand-by kredisi ise kredinin 

aktivasyonunun üçüncü yılında 12 eĢit taksitle altı ayda bir ödenecektir. Grup, IFC kredilerine karĢılık 

30,000,000 Amerikan Doları tutarında sabit kıymeti ipotek etmiĢtir. 

GSM (“Genel SatıĢ Yönetimi”) borçları Amerika BirleĢik Devletleri‟nde (“ABD”) bulunan tarım 

Ģirketlerinin müĢterileri için sağlanmıĢ bir kredi türüdür. ABD Tarım Bakanlığı Türkiye‟de faaliyet gösteren 

tarım Ģirketlerinin yararlanması için bu hakkı Türkiye‟de faaliyet gösteren firmalara da tanımıĢtır. GSM 

kredileri yalnızca ithalat amaçlı kullanılabilir olup belirli ürün türleri için geçerlidir. Bu ürün grupları genel 

olarak soya ve mısır türevleridir. ABD Tarım Bakanlığı, GSM kredileri için Türkiye‟ye tanıdığı limiti 

Türkiye‟de faaliyet gösteren bankalara belirli limitler içinde dağıtmıĢtır. Grup GSM kredisini kullanmak için 

ilgili banka ile anlaĢma imzaladıktan sonra ABD‟de almak istediği ürün için ihaleye çıkar ve en uygun fiyatı 

veren Ģirketle anlaĢıp akreditif sistemiyle alım yapar. 

Bu durumda banka aracı olup ödemeyi LIBOR+%0.12 ile LIBOR+%0.15 faiz aralığıyla yapar (31 Aralık 

2007 - LIBOR+%0.12 ile LIBOR+%0.15). Grup bu krediyi kullanırken ilgili bankaya kalan kredi anapara 

bakiyesi üzerinden yıllık ortalama 1.5% komisyon öder.  Kredi 2 veya 3 yıllık süreler için açılıp, yılda 1 defa 

anapara ve 6 ayda bir faiz ödemesi yapılmaktadır. 

Grup‟un 2008 yılı içinde kullandığı GSM kredilerinin özeti aĢağıdaki gibidir: 

 

 

Grup 9 Ağustos 2007 tarihinde TSKB‟den 10,000,000 Amerikan Doları tutarında kredi kullanmıĢtır. 

Kredinin geri ödemesi LIBOR+%2.5 faiz oranı iĢletilerek 5 senede olacaktır. 18 Temmuz 2008 tarihinden 

baĢlayarak 18 Temmuz 2012 tarihinde sona erecek olan anapara ödemeleri her yıl 3 aylık dönemler halinde  

588,235 Amerikan Doları olacak Ģekilde 17 eĢit taksitte yapılacaktır. Krediye iliĢkin faiz ödemeleri ise 3 

ayda bir yapılacaktır. Grup, TSKB kredisine karĢılık 15,000,000 Amerikan Doları tutarında sabit kıymeti 

ipotek etmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

Banka adı Kredi tutarı Faiz oranı 

Türkiye Garanti Bankası A.ġ 19,625,815 1.87% 

Yapı ve Kredi Bankası A.ġ 12,698,456 1.87% 

Finans Bank A.ġ 11,924,989 1.87% 

Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.ġ 8,861,262 1.87% 

Türk Ekonomi Bankası A.ġ 7,203,746 1.87% 

Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ 5,665,032 1.87% 

Akbank T.A.ġ 4,098,219 1.87% 
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NOT 6 –  FĠNANSAL BORÇLAR  (Devamı) 

Grup, Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. (YKB)‟den 23 Kasım 2007 tarihinde 1,500,000 Amerikan Doları, 

T.Garanti Bankası Malta ġubesi (Garanti Bankası)‟den Genel Kredi SözleĢmesi çerçevesinde 24 Kasım 2008 

tarihinde 5,000,000 Amerikan Doları ile 21 Kasım 2008 tarihinde 4,000,000 Amerikan Doları kredi 

kullanmıĢtır. Bu kredilere iliĢkin faiz oranları sırasıyla % 6.25,  % 11, % 11‟dir. Garanti Bankası‟dan alınan 

kredilerin anapara ve faiz ödemeleri sırasıyla 3 Aralık 2009 ve 19 Aralık 2009 tarihindedir. Yapı ve Kredi 

Bankası‟ndan alınan 1,500,000 Amerikan Doları kredinin geri ödemesi 26 Mart 2008‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca Grup, Yapı ve Kredi Bankası‟ndan 1 Ağustos 2008 tarihinde % 5.50 faiz oranı ile 3,300,000 

Amerikan Doları tutarında kredi kullanmıĢtır. Kredinin anapara ve faiz ödemeleri 10 Ağustos 2009 

tarihindedir. 

Grup, Fortis Bank‟tan 11 Ocak 2008 tarihinde % 5.15 faiz oranı ile 7,000,000 Amerikan Doları tutarında 11 

Ocak 2011 vadeli kredi kullanmıĢtır. Kredinin ilk faiz ödemesi 11 Temmuz 2008 tarihindedir. Grup, yine 

Fortis Bank‟tan 13 ġubat 2008 tarihinde 5,000,000 Amerikan Doları tutarında ve % 5.10 faiz oranı ile 14 

ġubat 2011 vadeli kredi kullanmıĢtır. Kredinin ilk faiz ödemesi 13 Ağustos 2008 tarihinde yapılmıĢtır.. 

Grup, Vakıfbank A.ġ (Vakıfbank)‟dan 31 Temmuz 2008 tarihinde % 6.90 faiz oranı ile 5,000,000 Amerikan 

Doları tutarında 1 ġubat 2010 vadeli kredi kullanmıĢtır. Kredinin ilk faiz ödemesi 31 Ekim 2008 tarihinde 

yapılmıĢtır. 

Grup, ABN Amro Bank N.V (ABN Amro)‟dan 1 Ağustos 2008 tarihinde % 4.25 faiz oranı ile 7,600,000 

Amerikan Doları tutarında kredi kullanmıĢtır.  

Grup‟un, 31 Aralık  tarihi itibarıyla finansal kiralama borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 2008 2007 

Bir seneden kısa vadeli 577,020 279,182 

Bir seneden uzun beĢ seneden kısa vadeli 362,352 247,151 

Finansal kiralama borçlarının indirgenmiĢ değeri 939,372 526,333 

 

NOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR   

31 Aralık tarihi itibarıyla ticari alacakların detayı aĢağıdaki gibidir:  

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2008 2007 

Alıcılar 60,276,667  51,628,400  

Vadeli çekler ve senetler 34,756,846 33,821,335  

ġüpheli alacak karĢılığı (2,655,533)  (1,797,007) 

Tahakkuk etmemiĢ finansman gideri (2,106,814)  (1,310,873) 

 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (net) 90,271,166 82,341,855 

Grup sorunlu hale gelen ticari alacakları için müĢteri bazında zarar karĢılığı ayırmaktadır. KarĢılık tutarları, 

ilgili müĢterilerin geri ödeme yapamayacağı veya sözkonusu alacaklar için alınmıĢ olan teminatların 

değerinin gerçekleĢtirilemeyeceği düĢünülen alacakları kapsar. 

31 Aralık tarihi itibarıyla, senetli ve senetsiz alacaklara karşılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları 

aşağıdaki gibidir: 

 2008 2007 

Teminat mektupları 15,316,000 5,369,355 

Ġpotekler 1,795,000 2,830,000 

 Toplam 17,111,000 8,199,355 
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NOT 7 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR  (Devamı) 

ġüpheli alacak karĢılığının, 31 Aralık tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aĢağıdaki 

gibidir: 

ġüpheli alacak karĢılığı     

  2008  2007 

AçılıĢ bakiyesi  (1,797,007) (1,046,002) 

Dönem içi artıĢ (1,042,412) (870,336) 

Tahsil edilen tutarlar 183,886 119,331  

KapanıĢ bakiyesi (2,655,533) (1,797,007) 

Kısa vadeli ticari alacaklar hesabı ile ilgili kur riski ve kredi riski Not 29‟da açıklanmıĢtır. 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar 

31 Aralık tarihi itibarıyla ticari borçların detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

   2008  2007 

Satıcılar  80,717,421 49,788,906 

Tahakkuk etmemiĢ finansman geliri (797,767) (609,939) 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar (net) 79,919,654 49,178,967 

Ticari borçların vadesi bir yıldan kısadır.  

Kısa vadeli ticari borçlar hesabı ile ilgili kur riski ve likidite riski Not 29‟da açıklanmıĢtır. 

NOT 8 – DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 

DĠĞER ALACAKLAR 2008 2007 

   

Personelden alacaklar 431,415 64,478 

İlişkili kuruluşlardan alacaklar (Not 28) 9,799 48,883 

Diğer 15,115 21,364 

Diğer kısa vadeli alacaklar toplamı 456,329 134,725 

   

Verilen depozito ve teminatlar 169,703 146,508 

Diğer uzun vadeli alacaklar toplamı 169,703 146,508 

 

DĠĞER BORÇLAR 2008 2007 

   

Personele borçlar 2,511,549 1,628,105 

Ödenecek SSK primleri 1,153,430 1,154,967 

Ödenecek gelir vergisi kesintileri 1,131,902 1,269,819 

ĠliĢkili kuruluĢlara borçlar (Not 28) 909,942 536,748 

Ödenecek KDV 19,031 6,691 

Diğer 22,812 - 

Diğer kısa vadeli borçlar toplamı             5,748,666 4,596,330 

   

Diğer uzun vadeli borçlar toplamı 7,301 - 
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NOT 9 – STOKLAR 

31 Aralık tarihi itibarıyla, stokların detayı aĢağıdaki gibidir: 

  2008  2007 
Hammaddeler ve yardımcı malzemeler 28,834,988 41,123,741 
Yarı mamüller 611,130 353,338 
Mamüller 22,934,708 14,379,437 
Yoldaki mallar 12,748,453 8,984,914 
Değer düĢüklüğü karĢılığı (156,209) (60,001) 

Toplam 64,973,070 64,781,429 

Hammaddeler ve yardımcı malzemeler hesabı yem, ilaç ve diğer yardımcı malzemelerin maliyetinden 

oluĢmaktadır. Mamüller hesabı, tüketime hazır hale gelmiĢ ileri iĢlem tavuk, hindi, kırmızı et ve büyükbaĢ 

hayvan, tavuk ve hindi yemlerinden oluĢmaktadır. 

Yoldaki mallar faturası gelmiĢ fakat henüz fiziken stoklara girmemiĢ olan hammadde ve yardımcı 

malzemelerden oluĢmaktadır. 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla tüketime hazır hale gelmiĢ mamül tavuk, hindi ve kırmızı et, yem 

hammeddeleri, yemler ve yumurta üzerinde yangın, doğal afetler, terör ve hırsızlık risklerine karĢı toplam 

18,802,620 YTL (2007: 18,802,620 YTL) tutarında sigorta mevcuttur. 

NOT 10 – CANLI VARLIKLAR 

31 Aralık tarihi itibarıyla 1 yılda itfa edilen damızlık tavuklar, damızlık yarka sürüleri, broiler canlı tavuklar, 

broiler canlı hindiler ve buzağılar canlı varlıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıĢtır. 

  2008  2007 

Buzağılar 27,656,565 11,891,815 

Broiler canlı tavuklar 12,048,013 9,293,496 

Damızlık tavuklar          6,877,048                7,492,071       

Damızlık yarka sürüleri 6,450,886 4,405,700 

Broiler canlı hindiler 2,996,071 1,698,347 

Toplam canlı varlıklar 56,028,583 34,781,429 

31 Aralık tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolara piyasa fiyatından tahmini pazar yeri maliyetleri 

düĢülmesiyle  yansıtılan buzağıların hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 

                2008 2007 

Dönem baĢı bakiyesi 11,891,815       2,103,699 

GiriĢler 16,577,726 6,553,184 

Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değiĢimin etkisi* 27,090,397       7,957,185 

ÇıkıĢlar    (27,903,373)    (4,722,253) 

Dönem Sonu  Bakiyesi 27,656,565 11,891,815 

31 Aralık tarihi itibarıyla broiler canlı tavukların hareketi aĢağıdaki gibidir: 

                      2008 2007 

Dönem baĢı bakiyesi                  9,293,496              5,881,812 

GiriĢler              42,392,124            33,136,390 

Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki değiĢimin etkisi*             207,998,902          158,405,255 

ÇıkıĢlar            (247,636,509)             (188,129,961) 

Dönem Sonu  Bakiyesi            12,048,013             9,293,496 

* Fiziksel özelliklerdeki değiĢimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiĢtirici maliyetleri, ilaç ve bakım 

maliyetlerini kapsamaktadır. 
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NOT 10 – CANLI VARLIKLAR (Devamı) 

 31 Aralık tarihi itibarıyla damızlık tavukların hareketleri aĢağıdaki gibidir: 

  2008 

 

Maliyet 

BirikmiĢ 

Amortisman Net Defter Değeri 

    

1 Ocak 2008           15,587,392 (8,095,321)                 7,492,071 

GiriĢler - (14,214,443) (14,214,443) 

Damızlık yarkalardan transferler          15,208,417 - 15,208,417 

ÇıkıĢlar (17,025,543) 15,416,546 (1,608,997) 

31 Aralık 2008         13,770,266 (6,893,218)               6,877,048 

 

  2007 

 

Maliyet 

BirikmiĢ 

Amortisman Net Defter Değeri 

    

1 Ocak 2007        10,256,197   (6,064,401)                 4,191,796 

GiriĢler -      (9,479,800) (9,479,800) 

Damızlık yarkalardan transferler         13,047,540 -            13,047,540 

ÇıkıĢlar (7,716,345)                    7,448,880 (267,465) 

31 Aralık 2007         15,587,392 (8,095,321)               7,492,071 

 

31 Aralık tarihi itibarıyla damızlık yarka sürülerinin hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 2008 2007 

Dönem baĢı bakiyesi 4,405,700 3,324,725 

GiriĢler 4,756,193 3,405,322 

Fiziksel özelliklerdeki değiĢimin etkisi * 12,497,410 10,723,193 

Transfer                   (15,208,417)       (13,047,540) 

Dönem Sonu Bakiyesi 6,450,886 4,405,700 

 

31 Aralık tarihi itibarıyla broiler canlı hindilerin hareketi aĢağıdaki gibidir: 

 2008 2007 

Dönem baĢı bakiyesi 1,698,347 1,769,530 

GiriĢler   3,393,172 1,866,839 

Fiziksel özelliklerdeki değiĢimin etkisi * 15,763,367 9,565,031 

ÇıkıĢ                (17,858,815)      (11,503,053) 

Dönem Sonu Bakiyesi 2,996,071 1,698,347 

* Fiziksel özelliklerdeki değiĢimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiĢtirici maliyetleri, ilaç ve bakım 

maliyetlerini kapsamaktadır. 

Grup, canlı varlıklarda doğası gereği hastalık riskinden, tüketici piyasa fiyatlarının değiĢiminden, yem üretim 

girdi fiyatlarından, kuraklık baĢta olmak üzere yem hammaddelerinde meydana gelebilecek diğer fiyatsal 

değiĢimlerden ve geliĢen rekabet ortamının yaratacağı fiyat değiĢiminden kaynaklı finansal riskler 

taĢımaktadır. Grup, geçmiĢ yıllarda da yaĢandığı üzere tavuklarda kuĢ gribi ve buzağılarda da diğer çeĢit 

hastalıklardan kaynaklı fiyatsal değiĢim öncelikli olarak piyasa fiyatlarının düĢmesi riskini taĢımaktadır. 

Grup bu riskleri bertaraf etmek için ilaçlama ve bakım kalitesini seviyesini yüksek tutmaya çalıĢmaktadır ve 

elindeki mevcut canlı varlıkları ticari riske karĢı sigortalamaktadır. 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla canlı varlıklar üzerinde 34,236,300 YTL (2007: 34,236,300 YTL) sigorta 

teminatı mevcuttur. 
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NOT 11 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR     

  

    Yeraltı ve 

Yerüstü 

Kaynaklar 

Makine, 

Tesis ve 

Cihazlar 

DöĢeme ve 

DemirbaĢlar 

  
Özel 

Maliyetler 

Yapılmakta 

olan 

yatırımlar Toplam 
 

Binalar TaĢıtlar 

         

Maliyet         

31 Aralık 2007 58,821,517 10,271,574 165,173,798 13,181,372 3,100,715 14,189,902 4,356,924 269,095,802 

Ġlaveler 1,065,341 4,827,410 9,691,540 1,304,474 509,989 177,581 22,843,876 40,420,211 

ÇıkıĢlar (281,838) - (297,536) (75,542) (45,866) (32,213) (177,981) (910,976) 

Transferler 6,723,673  858,189 4,921  5,221,988 (12,811,722) (2,951) 

Değerleme farkı 2,105,038 (1,417,519) 383,710  45,605  (102,973) 1,013,861 

31 Aralık 2008 68,433,731 13,681,465 175,809,701 14,415,225 3,610,443 19,557,258 14,108,124 309,615,947 

         

BirikmiĢ amortisman         

31 Aralık 2007 (11,577,466) (2,063,819) (136,971,379) (11,883,646) (2,344,678) (5,224,869) - (170,065,857) 

ÇıkıĢlar 29,241 - 235,568 14,288 45,866 4,945 -  329,908 

Cari dönem amortismanı (1,214,719) (327,419) (8,750,380) (517,817) (260,800) (1,053,274) -  (12,124,409) 

Değerleme farkı (31,602) 50,640 26,640 - 293 - -  45,971 

31Aralık 2008 (12,794,546) (2,340,598) (145,459,551)  (12,387,175) (2,559,319) (6,273,198) - (181,814,387) 

                  

31 Aralık 2007 net defter değeri 47,244,051 8,207,755 28,202,419 1,297,726 756,037 8,965,033 4,356,924 99,029,945 

31 Aralık 2008 net defter değeri 55,639,185 11,340,867 30,350,150 2,028,050 1,051,124 13,284,060 14,108,124 127,801,560 

  

IFC kredisi ve özel bir bankadan kullanılan kredilere istinaden maddi varlıklar üzerinde 68,053,500 YTL (45,000,000 Amerikan Doları) tutarında ipotek 

bulunmaktadır. 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla sabit kıymetler üzerinde yangın, elektronik cihaz ve makine kırılma sigortaları tutarı 418,412,237 YTL (2007: 306,003,094 

YTL)‟dir. 
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NOT 11 – MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)  

 

    Yeraltı ve 

Yerüstü 

Kaynaklar 

Makine, 

Tesis ve 

Cihazlar 

DöĢeme ve 

DemirbaĢlar 

  
Özel 

Maliyetler 

Yapılmakta 

olan 

yatırımlar Toplam 
 

Binalar TaĢıtlar 

         

Maliyet         

31 Aralık 2006 51,155,945 9,906,564 156,434,579 13,101,182 2,538,976 8,423,289 9,575,871 251,136,406 

Ġlaveler 2,049,438 948,749 7,959,488 281,936 696,263 4,524,092 9,243,789 25,703,755 

ÇıkıĢlar (1,577,489) (485,963) (2,002,728) (330,772) (111,828) (1,735,444) - (6,244,224) 

Transferler 7,187,138 - 3,188,946 129,026 12,858 2,977,965 (13,495,933) - 

Değerleme farkı 6,485 (97,776) (406,487) - (35,554) - (966,803) (1,500,135) 

31 Aralık 2007 58,821,517 10,271,574 165,173,798 13,181,372 3,100,715 14,189,902 4,356,924 269,095,802 

         

BirikmiĢ amortisman         

         

31 Aralık 2006 (11,369,550) (2,023,686) (132,096,427) (11,812,000) (2,353,628) (6,418,556) -  (166,073,847) 

ÇıkıĢlar 939,451 98,407 1,770,213 302,319 111,828 1,572,598 -  4,794,816 

Cari dönem amortismanı (1,146,764) (156,602) (6,678,668) (373,965) (119,986) (378,911) -  (8,854,896) 

Değerleme farkı (603) 18,062 33,503 - 17,108 - -  68,070 

31 Aralık 2007 (11,577,466) (2,063,819) (136,971,379) (11,883,646) (2,344,678) (5,224,869) - (170,065,857) 

                  

31 Aralık 2006 net defter değeri 39,786,395 7,882,878 24,338,152 1,289,182 185,348 2,004,733 9,575,871 85,062,559 

31 Aralık 2007 net defter değeri 47,244,051 8,207,755 28,202,419 1,297,726 756,037 8,965,033 4,356,924 99,029,945 
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NOT 12 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  

 

  

 Yazılım Lisans Toplam 

Maliyet    

31 Aralık 2007 3,613,986 1,044,536 4,658,522 

Ġlaveler 446,142 1,062,051 1,508,193 

Transferler (Not 11) 2,951 - 2,951 

31 Aralık 2008 4,063,079 2,106,587 6,169,666 

    

BirikmiĢ itfa payı    

31 Aralık 2007 (3,305,088) (644,937) (3,950,025) 

Cari dönem itfa payı (244,351) (137,674) (382,025) 

31 Aralık 2008 (3,549,439) (782,611) (4,332,050) 

    

31 Aralık 2007 net defter değeri 308,898 399,599 708,497 

31 Aralık 2008 net defter değeri 513,640 1,323,976 1,837,616 

  

 

 

  

 Yazılım Lisans Toplam 

Maliyet    

31 Aralık 2006 3,431,980 766,236 4,198,216 

Ġlaveler 188,209 282,459 470,668 

ÇıkıĢlar (6,203) (4,159) (10,362) 

    

31 Aralık 2007 3,613,986 1,044,536 4,658,522 

    

BirikmiĢ itfa payı    

31 Aralık 2006 (2,947,492) (589,849) (3,537,341) 

Cari dönem itfa payı (363,798) (59,247) (423,045) 

ÇıkıĢlar 6,202 4,159 10,361 

    

31 Aralık 2007 (3,305,088) (644,937) (3,950,025) 

    

31 Aralık 2006 net defter değeri 484,488 176,387 660,875 

31 Aralık 2007 net defter değeri 308,898 399,599 708,497 
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NOT 13 – ġEREFĠYE  

 

ġirket, 2001 yılı içerisinde tesislerini kullanarak hindi üretimine baĢlamak amacıyla Tadpi‟nin %99.99‟unu 

satın almıĢ olup, 2002 yılı içerisinde de üretime baĢlamıĢtır. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan 

konsolide finansal tablolarda, söz konusu satın alım esnasında oluĢan ve 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa 

edilen net defter değeri 3,927,719 YTL olan pozitif Ģerefiye mevcuttur. ġirket, 27 Aralık 2006 tarihi 

itibarıyla Tadpi ile birleĢmiĢ olup kayıtlı Ģerefiyenin 2008 yılında değer düĢüklüğü tespit çalıĢması yapılmıĢ 

olup Ģerefiyenin net defter değerinde herhangi bir değer düĢüklüğüne rastlanmamıĢtır. 

 
NOT 14 – DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI 

 

Yatırım TeĢvik Belgeleri 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla kazanılan ancak bilanço tarihi itibarıyla kullanılmayan yatırım indirimi  

yoktur (31 Aralık 2007: Yoktur).  

 

Grubun, 2008 yılında kullanılmıĢ yatırım indirimi bulunmamaktadır (2007: 33,596,405 YTL yatırım indirimi 

kullanılmıĢtır).  

 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Nutrinvestments N.V.’nin Romanya’daki konsolide bağlı ortaklıkları olan 

Agrafood S.R.L’in finansal tablolarında 1,450,616 YTL (31 Aralık 2007: 1,441,209 YTL) tutarında sabit 

kıymet alım finansmanı amaçlı devlet teşviki mevcuttur. 

 

Nutrinvestments N.V.‟nin Romanya‟daki bağlı ortaklığı olan Agrafood S.R.L. sabit kıymet alım finansmanı 

amaçlı devlet teĢviği kullanmıĢtır. Bu devlet teĢviği, SAPARD  programı (Special Program of Pre-Accession 

for Agriculture and Rural Development) çerçevesinde Avrupa Birliği aday ülkelerinde katılım öncesi 

tarımsal ve kırsal alan geliĢimi amaçlı çıkarılan kanunla Sapard Agency kuruluĢu onaylı olarak 

kullanılmıĢtır. ġirket bu teĢviği, yatırım amaçlı sabit kıymet alımında kullanmaktadır. ġirket, aldığı bu 

teĢviki, devlet teĢviği gelir yaklaĢımına uygun olarak teĢvik ile aldığı sabit kıymetlerin amortisman oranında 

ilgili dönemler boyunca gelir olarak finansal tablolarına yansıtmaktadır. Devlet teĢviği ile aldığı sabit 

kıymetlerin net defter değerini ise finansal tablolarında ertelenmiĢ gelir olarak taĢımaktadır. ġirket 31 Aralık 

2008 itibarıyla kullandığı 1,622,059 YTL devlet teĢviğinin 171,443 YTL‟lik kısmını ilgili dönemlerde 

finansal tablolarına gelir olarak yansıtmıĢtır ve finansal tablolarında net 1,450,616 YTL (31 Aralık 2007: 

1,441,209 YTL) tutarındaki kısmını ertelenmiĢ  gelir olarak taĢımaktadır. 

 

NOT 15 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

a)  Kısa Vadeli Borç KarĢılıkları 

 

 2008  2007 

   

Ġzin karĢılığı 834,917 617,144 

Maliyet gider karĢılığı 802,162 339,860 

SatıĢ prim karĢılığı 757,307 907,000 

Stok gider tahakkukları 663,586 1,292,723 

Ġkramiye karĢılığı 451,716 184,982 

Dava karĢılığı 371,446 440,313 

Ciro prim karĢılığı 123,146 491,698 

Diğer 16,756 63,532 

Toplam 4,021,036       4,337,252 
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NOT 15 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

 

a)  Kısa Vadeli Borç KarĢılıkları (Devamı) 

 

Maliyet gider karĢılıkları  elektrik, su, telefon ve doğalgaz gider karĢılıklarından oluĢmaktadır. 

Stok gider tahakkukları yetiĢtiricilere ödenecek bakım ücreti gider karĢılıklarından oluĢmaktadır. 

Grup Aleyhine Davalar  

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Grup aleyhine açılmıĢ ve bilanço tarihi itibarıyla sonuçlanmamıĢ olan 

davalarının toplam tutarı 371,446 YTL‟dir (31 Aralık 2007: 440,313 YTL). Grup bu davalara iliĢkin tam 

karĢılık ayırmaktadır. 

 

NOT 16 – TAAHHÜTLER 

31 Aralık tarihi itibarıyla Yönetim tarafından önemli kayıp ya da yükümlülük doğurması beklenmeyen 

taahhütler ve muhtemel yükümlülükler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

  2008  2007 

Verilen Teminatlar   

Ġpotekler 68,053,500 52,411,500 

Kefaletler  30,320,000 23,422,138 

Teminat Mektubu 8,146,550 2,298,053 

Teminat Senedi 12,796 12,796 

   

Toplam 106,532,846 78,144,487 

 

IFC kredisi ve özel bir bankadan kullanılan kredilere istinaden maddi varlıklar üzerinde 68,053,500 YTL 

(45,000,000 Amerikan Doları karĢılığı olan) tutarında ipotek bulunmaktadır. (31 Aralık 2007: 52,411,500 

YTL) 

TSKB‟den kullanılan kredi için Ömer Görener ve Vural Görener‟in toplam 30,320,000 YTL (2007: 

23,280,000 YTL) tutarında Ģahsi kefaletleri bulunmaktadır.  

Verilen teminat mektupları Banvit‟in T.C. Milli Savunma Bakanlığı‟nın açtığı piliç ve hindi eti ihalelerine 

katılmak macıyla, enerji temini sağlamak amacıyla TEDAġ, Bandırma Doğalgaz Dağıtım ve Gediz Elektrik 

Dağıtım kuruluĢlarına ve katma değer vergisi iadesi almak amacıyla Bandırma Vergi Dairesi‟ne verdiği 

teminatlardan oluĢmaktadır. 

Operasyonel Kiralama  

Grup’un Kiracı Olduğu Operasyonel Kiralamalar 

31 Aralık tarihi itibarıyla operasyonel kiralama borçları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

  2008 2007 

1 yıldan kısa     5,224,667        3,304,935     

1-5 yıl arası     12,200,755        8,472,525     

5 yıldan uzun  438,645 226,148 

Toplam   17,864,067 12,003,608 
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NOT 16 – TAAHHÜTLER (Devamı) 

Operasyonel Kiralama (Devamı) 

Grup’un Kiralayan Olduğu Operasyonel Kiralamalar 

31 Aralık tarihi itibarıyla operasyonel kiralama alacakları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

   2008 2007 

1 yıldan kısa  38,049 16,231 

1-5 yıl arası  - - 

Toplam   38,049 16,231 

31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde elde edilen kira geliri tutarı 65,947 YTL‟dir.  

 

NOT 17 – ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

 

  2008            2007 

Kıdem tazminatı karĢılığı 1,971,901 1,863,536 

  Toplam 1,971,901 1,863,536 

 

ġirket ve Türkiye‟deki bağlı ortaklıklar, mevcut iĢ kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra 

emeklilik nedeni ile iĢten ayrılan veya istifa ve kötü davranıĢ dıĢındaki nedenlerle iĢine son verilen personele 

belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ 

tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, 2,173 YTL (31 Aralık 2007: 2,030 YTL)  ile 

sınırlandırılmıĢtır. 

Kıdem tazminatı karĢılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. 

Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasına yönelik aĢağıdaki varsayımlar yapılmıĢtır: 

 2008            2007 

Ġskonto oranı %6.26 %5.71 

Emeklilik olasılığının tahmini %93 %92 

 

Grup yönetimi geçmiĢ deneyimlerinden edindiği bilgilere dayanarak kıdem tazminatı almaya hak kazanacak 

çalıĢanların hak kazandıkları menfaatleri, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak 

iskonto iĢlemine tabi tutmuĢ ve indirgenmiĢ net değerleri üzerinden konsolide finansal tablolarına 

yansıtmıĢtır. 

 

31 Aralık tarihi arasında kıdem tazminatı karĢılığı hesabının hareketi aĢağıda sunulmuĢtur: 

 2008              2007 

AçılıĢ bakiyesi 1,863,536 1,693,917 

Ödemeler (2,486,277) (1,848,757) 

Dönem içerisindeki artıĢ 2,594,642 2,018,376 

KapanıĢ bakiyesi 1,971,901 1,863,536 

 

NOT 18 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

a) Diğer Dönen Varlıklar 

 2008              2007 

KDV alacakları 15,698,864 4,300,625 

Verilen sipariĢ avansları 4,756,623 2,834,816 

PeĢin ödenen vergiler 2,319,524  804,725  

PeĢin ödenen giderler 1,731,870 2,681,676  

Diğer 71,532 - 

Toplam 24,578,413 10,621,842 
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NOT 18 – DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 
a)        Diğer Dönen Varlıklar (Devamı) 
 

Verilen sipariĢ avansları 2,358,971 YTL (31 Aralık 2007: 2,020,584 YTL) tutarında yetiĢtiricilere verilen 

avansları ve 2,397,652 YTL (31 Aralık 2007: 743,023 YTL)  tutarında yem tedarikçilerine verilen avansları 

içermektedir. 

 

b) 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Grup‟un 10,147,304 YTL (31 Aralık 2007: 2,658,003 YTL) tutarında 

cari olmayan diğer varlığı mevcuttur ve  3,485,947 YTL tutarında (31 Aralık 2007: 1,635,060 YTL) maddi 

duran varlıklar için verilen sipariĢ avanslarını, 6,613,771 YTL (31 Aralık 2007: 995,778 YTL) tutarında 

yetiĢtiricilere verilen avansları ve 47,586 YTL (31 Aralık 2007: 27,165 YTL) tutarında diğer duran varlıkları 

içermektedir. 

c) 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Grup‟un 3,615 YTL  (31 Aralık 2007: Yoktur) tutarında diğer kısa 

vadeli yükümlülüğü  mevcuttur. 

 

NOT 19 – ÖZKAYNAKLAR 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, ġirket‟in sermayesi ihraç edilmiĢ ve her biri 1 YTL nominal değerde 

100,000,000 adet ( 2007: 80,000,402 adet) hisseden meydana gelmiĢtir. 
 
 2008 2007 

Adi hisseler beher değeri 1 YTL   

Kayıtlı 100,000,000 80,000,402 

Ġhraç edilmiĢ ve basılmıĢ olan 100,000,000 80,000,402 

 

ġirket, Nisan 2008‟de çıkarılmıĢ sermayesini %24.99 oranında tamamı bedelsiz olmak üzere arttırarak 

nominal 100,000,000 YTL‟ye çıkarmıĢtır. 

31 Aralık tarihi itibarıyla ġirket‟in ortaklık yapısı ve ortakların payları aĢağıda özetlendiği gibidir: 

 2008 2007 
Hissedarlar YTL % YTL % 

Vural Görener 23,093,895 23.09 18,082,479 22.60 

Emine OkĢan Koçman 19,293,198 19.29 15,119,485 18.90 

Valid Faruk Ebubekir 18,873,991 18.87 14,790,885 18.49 

Emine Esra Cristoffel Görener 14,507,208 14.52 11,366,810 14.21 

Fatma Makbule Görener 4,831,252 4.83 3,787,817 4.73 

IFC - - 1,335,404 1.67 

Halka açık 19,200,000 19.20 15,360,077 19.20 

Diğer  200,456 0.20 157,445 0.20 

 100,000,000 100.00 80,000,402 100.00 

Sermaye düzeltmesi farkı 6,348,821  6,348,821  

Toplam 106,348,821  86,349,223  

Hisselerle ilgili hiçbir hak, imtiyaz veya sınırlama bulunmamaktadır. Banvit‟in hisselerinin %19.20‟si 
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB)‟nda iĢlem görmektedir. 
     Özsermaye    Sermaye 

                    Tarihi           EndekslenmiĢ              Düzeltmesi 

           Değerler Değerler Farkı 

  
Sermaye                 100,000,000          106,348,821       6,348,821 
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NOT 19 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 

ġirket, faal durumda olmayan konsolide bağlı ortaklıklarından YumtaĢ‟a 2000 ve 2001 yılları içerisinde 

sırasıyla 6,198,320 YTL ve 527,317 YTL tutarında fon sağlamıĢ ve böylece YumtaĢ‟a sağlanan fon 

toplamda 6,725,637 YTL tutarına ulaĢmıĢtır. YumtaĢ, elde ettiği bu fonlarla 2000 ve 2001 yılları içerisinde 

Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla sırasıyla 6,571,901 YTL değerinde (tarihsel maliyet ile) 

391,273,680 adet ve 485,812 YTL (tarihsel maliyet ile) değerinde 37,490,000 adet Banvit hisse senedi almıĢ 

olup toplam olarak 7,057,715 YTL değerinde (tarihsel maliyet ile) 428,763,680 adet Banvit hisse senedine 

sahip olmuĢtur. Söz konusu bağlı ortaklık 4 Ocak 2002 tarihinde iflasını talep etmiĢ ve bu talep Bandırma 1. 

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiĢ ve iflas süreci baĢlamıĢtır. 19 Nisan 2002 tarihinde 

YumtaĢ söz konusu iflas sürecinin “iflas içi konkordataya” dönüĢtürülmesi için aynı mahkemeye 

baĢvurmuĢtur. 18 Eylül 2002 tarihinde Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin verdiği karar 

doğrultusunda Banvit‟in YumtaĢ‟dan olan alacağı 11,820,000 Amerikan Doları olarak sabitlenmiĢ ve bu 

borcun herhangi bir ödeme planına bağlı kalmaksızın üç yıl içerisinde geri ödemesine karar verilmiĢtir. 

Banvit, 28 Temmuz 2004 tarihinde YumtaĢ‟tan 177,800 Amerikan Doları tahsil etmiĢ ve YumtaĢ‟tan olan 

alacağı 11,642,200 Amerikan Doları‟na düĢmüĢtür. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı karar 

doğrultusunda belirlenmiĢ olan üç yıllık ödeme planının süresi dolmuĢ ve YumtaĢ iflas için konkordata 

süresinin uzatımı için aynı mahkemeye baĢvurmuĢ ancak söz konusu talep yerel mahkeme tarafından 

reddedilmiĢtir. Reddedilen ve taraflara tebliğ edilen yerel mahkeme kararı YumtaĢ tarafından temyiz 

edilmiĢtir. YumtaĢ‟ın konkordatonun uzatılması talebi reddediğinden, tarafların rızai akitleriyle çözüm 

yoluna gidilmiĢ ve YumtaĢ‟ın elinde bulunan taĢınmazlar ile tüm Banvit hisse senetleri ġirket‟e 

devredilmiĢtir ve ġirket‟in YumtaĢ‟tan olan alacağı 5,566,217 YTL‟ye düĢmüĢtür. YumtaĢ‟ın iflas kararının 

kesinleĢmesinden sonra 2 Haziran 2008 tarihi itibarıyla Banvit‟in kayıtlarında geriye kalan 3,969,217 

Amerikan Doları‟nın T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kuru ile çevrilmesi sonucu oluĢan 4,789,654 YTL 

yabancı para ve 776,563 YTL diğer alacak olmak üzere toplam 5,566,217 YTL tutarında YumtaĢ‟tan olan 

alacağı, kalan alacak tutarı için 4,782,112 YTL değer düĢüklüğü karĢılığını ve 1,241,337 YTL tutarındaki 

bağlı ortaklığını giderleĢtirmiĢtir. Tüm bu iĢlemler 31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal tablolarında 

konsolidasyon kapsamında karĢılıklı olarak eliminasyona tabi tutulmuĢtur. Konsolide finansal tablolarda bu 

hisse senetleri endekslenmiĢ maliyet bedeli olan 22,511,632 YTL‟den iĢletmenin kendi hisse senetleri olarak 

takip edilmektedir. 

 

Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedekler ve iştirak satış kazancından ayrılan yedeklerden 

oluşmaktadır.  
 

 

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, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine 

ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin 

%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin 

%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir 

şekilde kullanılması mümkün değildir. 

 

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 

SPK‟nın kar dağıtıma iliĢkin yeni düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere payları borsada iĢlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranının Seri IV: No:27 sayılı 

“Sermaye Piyasasına Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında  

Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği (“Tebliğ”)‟nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan oranın 

% 20 olarak uygulanmasına; 

 bu dağıtımın genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettüün sermayeye 

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

nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleĢtirilebilmesine, 
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NOT 19 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

 Tebliğ‟in 1‟inci maddesi uyarınca belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiĢ/çıkarılmıĢ 

sermayelerinin % 5‟inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık 

bünyesinde bırakılabilmesine  

 Tebliğ‟in 6‟ncı maddesinde yer alan temettü dağıtım zamanına iliĢkin sürelerin; 

- (i) Temettünün tamamı nakden dağıtılacaksa, temettünün hesap dönemini izleyen beĢinci 

ayın sonuna kadar dağıtımının yapılması uygulamasına devam edilmesine, 

- (ii) Temettü pay olarak dağıtılacaksa, bu nedenle ihraç edilecek payların SPK tarafından 

kayda alınması için hesap dönemini takip eden beĢinci ay sonuna kadar SPK‟ya baĢvuruda 

bulunulmasına ve pay dağıtımının hesap dönemini izleyen altıncı ayın sonuna kadar 

tamamlanmasına, 

- (iii) (i) ve (ii) alt bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullanılması durumunda ise, anılan 

bentlerde belirtilen iĢlemlerin ayrı ayrı ancak anılan bentlerde yer alan süreler dahilinde 

yerine getirilmesine, 

 Payları borsada iĢlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurullarınca genel kurulun onayına 

sunulacak kar dağıtım önerisine iliĢkin karar alınması ve/veya doğrudan ortaklıkların genel 

kurullarında kar dağıtımının karara bağlanması durumunda söz konusu kararlara iliĢkin Seri:VIII, 

No:39 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği” uyarınca yapılacak özel 

durum açıklamasının ekinde bu tabloların da hazırlanarak kamuya duyurulmasına ve tabloların bir 

örneğinin SPK‟ya iletilmesine karar verilmiĢtir. 

Banvit‟in 30 Mayıs 2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, ġirket‟in 2007 yılındaki faaliyetleri 

neticesinde oluĢan 56,839,739 YTL tutarındaki dağıtılabilir karından kanunlara göre ayrılması gereken 

birinci tertip yasal yedek akçelerin düĢülmesinden sonra kalan 54,030,714 YTL tutarındaki karın 18,910,750 

YTL tutarındaki kısmının Banvit hissedarlarına, 5,403,071 YTL tutarındaki kısmının Yönetim kurulu 

üyelerine ve çalıĢanlara nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiĢtir.  Banvit‟in elinde tuttuğu hisselere isabet 

eden tutar 898,316 YTL‟dir. 

Banvit‟in bağlı ortaklıklarından BadiĢ A.ġ. 4 Ağustos 2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2007 

yılındaki Ģirket faaliyetleri neticesinde oluĢan 202,444 YTL tutarındaki dağıtabilir karından kanunlara göre 

ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçelerin düĢülmesinden sonra kalan 192,322 YTL tutarındaki 

karın 9,616 YTL tutarındaki kısmının Ģirket hissedarlarına nakit olarak dağıtılmasına, geriye kalan 182,706 

YTL tutarındaki karın ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak Ģirket bünyesinde tutulmasına karar 

verilmiĢtir. Banvit‟in BadiĢ A.ġ.‟den elde ettiği temettü geliri 9,526 YTL‟dir. 

GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları  

Grup‟un SPK Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlediği bilançosunda göstermiĢ olduğu geçmiĢ yıllar 

karları 31 Aralık 2008 itibarıyla 34,696,465YTL‟dir  (31 Aralık 2007: 25,797,997 YTL).  

Ana Ortaklık DıĢı Paylar/Ana Ortaklık DıĢı Kar Zarar 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda, Banvit‟in %99.04 oranında bağlı ortaklığı 

konumunda bulunan BadiĢ‟in finansal tablolarından kaynaklanan 33,531 YTL (31 Aralık 2007: 28,835 YTL) 

tutarında ana ortaklık dıĢı pay ve 4,696 YTL tutarında ana ortaklık dıĢı kar bulunmaktadır. 
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NOT 20 – SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 

Net Satışlar 
    2008       2007 

Mamül Piliç     388,507,465 365,679,511 

Ġleri ĠĢlem Ürünleri      101,724,708     88,654,599 

Yem      67,198,574     48,346,084 

Mamül Hindi       24,841,485     15,376,198 

Kırmızı Et 19,800,139 7,807,932 

Diğer      47,846,903 17,692,833 

   

Toplam 649,919,274 543,557,157  

   

 

Satışların Maliyeti 
               2008 2007 

Toplam üretim maliyeti    586,624,436 416,453,364 

Direkt hammadde ve malzeme giderleri  443,145,837 313,402,769 

Direkt iĢçilik giderleri  27,583,315 22,032,284 

Endirekt iĢçilik giderleri 4,502,609 3,796,942 
Tükenme payları ve amortisman giderleri 24,118,881 17,336,223 

Diğer üretim giderleri  87,273,794 59,885,146 
   
Yarı mamül ve canlı varlıklar değiĢimi (21,468,239) (14,391,111) 

    Dönem baĢı yarı mamül ve canlı varlıklar 25,395,238 11,004,127 

    Dönem sonu yarı mamül ve canlı varlıklar (46,863,477) (25,395,238) 
   

Mamül değiĢimi (8,722,686) (842,973) 

    Dönem baĢı mamül 14,379,437 13,536,464 

    Dönem sonu mamül (23,102,123) (14,379,437) 

Toplam 556,433,511 401,219,280 

 

 

NOT 21 – ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM 

GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

 

 2008 2007 

SatıĢ ve pazarlama giderleri 68,478,017    55,452,995     

Genel yönetim giderleri 22,894,305    17,490,303     

AraĢtırma geliĢtirme giderleri 122,866     93,611 

Toplam 91,495,188 73,036,909 

 

Personel Giderleri 

Grup‟un 31 Aralık 2008 ve 2007  tarihleri itibarıyla toplam personel gideri aĢağıdaki gibidir: 

 2008 2007 

Üretim maliyeti 32,085,924 25,829,226 

Faaliyet giderleri 18,233,057               17,963,935 

Toplam personel giderleri 50,318,981 43,793,161 

Grup‟un cari dönemdeki sosyal sigorta prim gideri toplam 12,415,956 YTL‟dir (2007: 10,740,505  YTL). 
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NOT 21 – ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM 

GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (Devamı) 

Amortisman Giderleri 

Grup‟un 31 Aralık 2008 ve 2007  tarihleri itibarıyla cari dönemlerdeki toplam amortisman gideri aĢağıdaki 

gibidir: 

 2008 2007 

Üretim maliyeti 24,118,881 17,336,223 

Faaliyet giderleri 2,601,996                    1,421,518 

Toplam amortisman ve itfa payı  26,720,877 18,757,741 

 

NOT 22 –  NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 

 

 2008 2007 

Hasılat 649,919,274 543,557,157 

Diğer gelirler 1,967,068  2,463,305 

Yarı mamül, mamül ve canlı varlıklar değişimi 30,190,925 15,234,084 

Direkt hammadde ve malzeme giderleri  (443,145,837) (313,402,769) 

Personel giderleri (50,318,981) (43,793,161) 

Amortisman ve itfa payları (26,720,877) (18,757,741) 

Diğer giderler (158,759,756) (114,259,072) 

Finansman geliri /(gideri) (55,247,856) 10,857,094 

Toplam giderler (704,002,382) (464,121,565) 

Vergi öncesi kar/( zarar) (52,116,040) 81,898,897 

Vergi geliri/ (gideri) 9,586,902  (25,026,265) 

Dönem karı /( zararı) (42,529,138) 56,872,632 

   

Azınlık Payları 4,696  (32,893) 

Ana Ortaklık Payları (42,533,834) 56,839,739 

 

NOT 23 – DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER 

 2008 2007 

Diğer gelir    

Sigorta hasar gelirleri 537,941          686,243 

Hurda satıĢ geliri 450,455 244,758 

Sabit kıymet satıĢ karları 210,577 150,978 

Hizmet satıĢ gelirleri 124,713 74,237 

Kira gelirleri 65,947 64,838 

Önceki dönem gelirleri 10,749 82,996 

ĠĢtirak satıĢ karı -- 1,107,804 

Diğer çeĢitli gelirler 566,686 51,451 

Toplam diğer faaliyet gelirleri 1,967,068 2,463,305 

   

Diğer giderler   

Önceki dönem giderleri (156,257) (408,012) 

Sabit kıymet satıĢ zararları (294,368) (15,420) 

Diğer çeĢitli giderler (375,202) (299,038) 

Toplam diğer faaliyet giderleri (825,827) (722,470)  
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NOT 24 – FĠNANSAL GELĠRLER 

 2008 2007 

   

Kur farkı gelirleri 25,328,072 20,064,991 

Reeskont faiz gelirleri 1,628,838 866,543 

Faiz gelirleri 1,532,533 1,968,533 

Finansal varlık satıĢ karı 681,632 2,390,192 

Toplam finansal gelirler 29,171,075 25,290,259 

 

NOT 25 – FĠNANSAL GĠDERLER 

 

 2008 2007 

   

Kur farkı gideri  (70,960,433) (5,108,938) 

Kredi faiz giderleri (10,347,752) (6,487,746) 

Reeskont faiz giderleri (2,575,808) (1,495,113) 

Komisyonlar ve diğer giderler (534,938) (1,341,368) 

Toplam finansal giderler (84,418,931) (14,433,165) 

 

NOT 26 –VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

31 Aralık tarihi itibarıyla, ertelenmiĢ vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları kullanılarak 

hesaplanan ertelenmiĢ vergi varlığı/(yükümlülüğünün) dağılımı aĢağıda özetlenmiĢtir: 

   2008    2007   

  Kümülatif  Varlık / Kümülatif  Varlık / 

 Değerleme  (Yükümlülük) Değerleme  (Yükümlülük) 

  Farkları   Farkları   

Maddi, maddi olmayan varlıklar   ve 

canlı varlıklar 9,011,376     (1,802,275) 6,717,542     (1,343,508) 

Kıdem tazminatı karĢılığı  (1,945,275)          389,055 (1,836,076)          367,215 

Borç ve alacaklardaki UMS 39 etkisi, net  (1,404,699)            280,940 (457,731)            91,546 

Prim tahakkuku (757,307)          151,461 (907,000)          181,400 

Ġzin karĢılığı (834,917)          166,983 (617,144)          123,429 

Ġkramiye karĢılığı (451,716)          90,343 (184,982)            36,996 

Alım satım amaçlı finansal varlıklar - -                     2,390,192 (478,038) 

ġüpheli ticari alacak karĢılığı (305,861)            61,172 (287,724)            57,545 

Verilen avanslar kur değerlemesi  3,003,030 (600,606) - - 

Ġndirilebilir cari yıl mali zararı (49,858,140) 9,971,628 - - 

Diğer (169,815)        33,964 (33,525)              6,706 

ErtelenmiĢ vergi varlığı/ 

(yükümlülüğü), net (43,713,324)        8,742,665 4,783,552 (956,709) 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Banvit Aliment Romania S.R.L. ve Agrafood S.R.L.‟nin gelecekte elde 

edilecek mali karlarının ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olmaması 

nedeniyle 585,823 YTL (31 Aralık 2007: 204,867 YTL) tutarında ertelenmiĢ vergi varlığı kayıtlara 

yansıtılmamıĢtır. 

Grup, faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin yürürlükte bulunan vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde 

vergilendirilmeye tabidir. 
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NOT 26 –VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı) 

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu'nun 32‟inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı % 30‟dan % 20‟ye indirilmiĢtir. Buna göre, 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları % 20 oranında kurumlar vergisine 

tabidir. 

Türkiye‟deki bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 

Türkiye‟de yerleĢik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dıĢında kalan 

kiĢi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri % 15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar 

dağıtımı sayılmaz. 

Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 

bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 

25 inci günü akĢamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.  

Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kayıtları incelemelerini geriye dönük beĢ yıl süreyle yapabilir 

ve hatalı iĢlem tespit edilirse ortaya çıkan vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarlarını değiĢtirebilirler. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aĢmamak kaydıyla dönem 

kurum kazancından indirilebilirler.  

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Banvit‟in bağlı ortaklıkları ile konsolide ettiği finansal tabloları 

üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara 

yansıtılan vergi karĢılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 13. Maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” baĢlığı  

altında transfer fiyatlandırması konusu iĢlenmektedir. 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “ transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” hakkında Genel Tebliğ‟de uygulamadaki detayları belirlemiĢtir.  

Eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluĢlarla (kiĢilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde 

yapılmayan ürün veya mal alım ve satım iĢlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili karlar transfer fiyatlaması 

yoluyla örtülü bir Ģekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar 

dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir. 

Nutrinvestments B.V.‟nin Romanya‟da konsolide bağlı ortağı olan Banvit Aliment Romania S.R.L. ve 

Agrafood S.R.L. %16 (31 Aralık 2007: %16) oranında gelir vergisine tabiidir. 

31 Aralık tarihi itibarıyla ödenecek gelir vergisi aĢağıda özetlenmiĢtir: 

  2008 2007 

Ödenecek kurumlar vergisi 201,605 14,450,446 

Ödenecek yatırım indirimi stopajı - 6,052,734 

PeĢin ödenen kurumlar vergisi (87,486) (14,353,081) 

Ödenecek gelir vergisi 114,119 6,150,099 

31 Aralık 2008 ve 2007 sonu itibarıyla vergi (giderlerinin)/gelirlerinin ana bileĢenleri aĢağıdaki gibidir: 

 2008 2007 
   

Cari dönem kurumlar vergisi (112,472) (13,645,721) 

Yatırım indirimi stopajı - (6,052,734) 

ErtelenmiĢ vergi 9,699,374 (5,327,810) 

   

Konsolide gelir tablosuna yansıtılan vergi geliri/ (gideri)  9,586,902 (25,026,265) 
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NOT 26 –VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı) 

Vergi öncesi kar‟a yasal vergi oranı uygulanıp bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aralık 2008 ve 2007  

tarihleri itibarıyla konsolide gelir tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri arasındaki mutabakat:  

 

 2008 2007 

Vergi öncesi kar/ (zarar) 

                 

(52,116,040) 

      

81,898,897  

Vergi gideri (%20) (31 Aralık 2007: %30) 10,423,208 (24,559,801) 

Vergiye tabi olmayan gelirler 22,071 1,084,364 

Kanunen kabul edilmeyen giderler (554,467) (338,817) 

Yatırım indiriminin etkisi - 5,013,821 

Yatırım indirimi stopajı - (6,052,734) 

SPK ile yasal sonuçlar arasındaki kalıcı farklar (18,193) (166,032) 

ErtelenmiĢ vergi varlığı değer düĢüklüğü karĢılığındaki değiĢim (380,956) (204,867) 

Vergi oranındaki değiĢimin etkisi 95,239 197,801 

Konsolide gelir tablosuna göre vergi gideri 9,586,902  (25,026,265)  

 

NOT 27 – HĠSSE BAġINA KAZANÇ 

 

 
   2008 2007 

   

Dönem karı/ (zararı) (YTL) (42,533,834) 56,839,739 

   

Dönem baĢı adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi* 100,000,000 100,000,000 

Ana Ortaklık‟a ait nominal değerdeki hisse senedi tutarı(-)* (4,750,280) (4,750,280) 

Yeniden düzenlenmiĢ adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedi* 95,249,720 95,249,720 

   

Hisse baĢına kazanç/ (zarar) (YTL) (0.447) 0.597 

   

* 1 YTL nominal değerdeki hisseye isabet  eden. 
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NOT 28 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI  

ĠliĢkili Taraflar 

ĠliĢkili taraflara borçlar ve iliĢkili taraflardan alacaklar maliyet değerinden belirtilmiĢ ve taĢınmıĢtır.  

Grup olağan faaliyetleri dahilinde iliĢkili taraflara ticari olarak çeĢitli iĢlemler gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 

iĢlemlerin en önemlileri aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

İlişkili taraflardan alacaklar 
31 Aralık  

2008 

           31 Aralık  

2007 

Ortaklar   

Emine Esra Cristoffel Görener  4,236 6,215 

Seniha Ġlgi Görener 2,556 - 

Vural Görener 199    20,709 

Celil Ömer Görener - 9,377 

Diğer 178                       14 

Genel Müdür   

Erol Turgut Görener 2,630 12,568 

ĠliĢkili taraflardan toplam alacaklar 9,799 48,883 

   

İlişkili taraflara borçlar   

Tedarikçiler   

Bilgin Akaryakıt ve Ticaret A.ġ. 794,909 534,454 

Ortaklar   

Vural Görener 35,398 - 

Seniha Ġlgi Görener 28,272 - 

Emine Esra Cristoffel Görener 14,803 - 

Celil Ömer Görener 13,375 - 

Diğer 9,279 2,294 

Genel Müdür   

Erol Turgut Görener 13,906 - 

ĠliĢkili taraflara toplam borçlar 909,942 536,748 

 

Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Menfaatler 

 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ortaklar ve üst düzey yöneticilere sağlanan toplam menfaat tutarı 4,322,978 

YTL‟dir (31 Aralık 2007: 2,182,137 YTL). 

 

NOT 29 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

Kredi Riski  

 

Grup, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki 

değiĢimlerin etkileri dahil çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup‟un toptan risk yönetim programı, 

finansal piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, Grup‟un konsolide finansal performansı 

üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıĢtır. 
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NOT 29 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(Devamı) 

Kredi Riski (Devamı) 
Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi 
itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

31 Aralık 2008  

Alacaklar  

 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili 

Taraf Diğer Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf Diğer Taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami 

kredi riski (A+B+C+D)* -- 90,271,166 9,799 616,233 18,154,209 

       -Azami riskin teminat vs ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı -- 17,111,000 -- -- -- 

A) Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ finansal varlıkların net defter değeri -- 90,105,094 9,799 616,233 18,154,209 

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  -- 404,474 -- -- -- 

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

D) Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri -- 44,420 -- -- -- 

        -Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri ) -- 2,699,953 -- -- -- 

        -Değer düĢüklüğü (-) -- (2,655,533)                  --                  --                      -- 

        - Net değerin teminat, vs ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı  -- -- -- -- -- 

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

31 Aralık 2007  

Alacaklar 

 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

ĠliĢkili 

Taraf 

Diğer 

 Taraf 

ĠliĢkili 

Taraf Diğer Taraf 

Bankalardaki 

Mevduat 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami 

kredi riski (A+B+C+D)* -- 82,341,855 48,883 232,350 4,698,520 

       -Azami riskin teminat vs ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı -- 8,199,355 -- -- -- 

A) Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne 

uğramamıĢ finansal 

 varlıkların net defter değeri -- 82,054,131 48,883 232,350 4,698,520 

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  -- 150,483 -- -- -- 

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

D) Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter 

değerleri -- - -- -- -- 

        -Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri ) -- 1,797,007 -- -- -- 

        -Değer düĢüklüğü (-) -- (1,797,007) -- -- -- 

        - Net değerin teminat, vs ile güvence altına 

alınmıĢ kısmı  -- -- -- -- -- 

E) Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar  -- -- - -- -- 
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NOT 29 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(Devamı) 

Kredi Riski (Devamı) 

Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ varlıkların yaĢlarına iliĢkin açıklamalar aĢağıdaki 

tablolarda gösterilmiĢtir. 

31 Aralık 2008 
Alacaklar 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş - - 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 376,474 - 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 28,000 - 

Toplam 404,474 - 
 

31 Aralık 2007 
Alacaklar 

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş - - 

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 150,483 - 

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş - - 

Toplam 150,483 - 

31 Aralık tarihi  itibarıyla alacaklardaki kredi riski dağılımı müĢteri grupları bazında aĢağıdaki gibidir: 

     2008 2007 

Direkt satıĢ noktaları 48,131,233 48,515,650 

Zincir mağaza              23,006,461             21,517,148     

Bayi 19,133,472     12,309,057     

 Toplam 90,271,166 82,341,855 

Likidite Riski  

Likidite riski Grup‟un net fonlama ihtiyaçlarını karĢılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi 

kuruluĢlarının vermiĢ olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit giriĢ ve çıkıĢlarının dengelenmesiyle 

düĢürülmektedir. 

Grup‟un parasal yükümlülüklerinin 31 Aralık 2008 itibari ile vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir:  

 
Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

3 aydan 

kısa 

3-12 ay 

arası 

1-5 yıl 

 arası 

5 yıldan 

uzun 

Finansal Borçlar  229,494,324 229,534,147 34,149,171 64,703,153 110,517,828 20,163,995 

Ticari Borçlar 79,919,654 80,717,421 80,717,421 - - - 

Diğer Borçlar 5,755,967     5,755,967     5,748,666 - 7,301 - 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 114,119 114,119 114,119 - - - 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,615 3,615 3,615 - - - 

Toplam parasal yükümlükler 315,287,679 316,125,269 120,732,992 64,703,153 110,525,129 20,163,995 

Grup‟un parasal yükümlülüklerinin 31 Aralık 2007 itibari ile vadelerine göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 
Defter 

Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

3 aydan 

kısa 

3-12 ay 

arası 1-5 yıl arası 

5 yıldan 

uzun 

Finansal Borçlar  88,718,985 88,962,188 6,976,429 23,559,892 43,867,122 14,558,745 

Ticari Borçlar  49,178,967 49,788,906 49,788,906 - - - 

Diğer Borçlar 4,596,330 4,596,330 4,596,330 - - - 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6,150,099 6,150,099 6,150,099 - - - 

Toplam parasal yükümlükler 148,644,381 149,497,523 67,511,764 23,559,892 43,867,122 14,558,745 
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NOT 29 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı) 

Yabancı Para Riski 

31 Aralık tarihi itibarıyla Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

 

   2008 2007 

Varlıklar   1,380,678 2,924,518 

Yükümlülükler   (253,070,527) (92,999,084) 

Net döviz yükümlülük pozisyonu   (251,689,849) (90,074,566) 

 

DÖVĠZ POZĠSYONU TABLOSU  

                                                                                  2008  2007  

 

YTL 

KarĢılığı 

ABD Doları Avro GBP Diğer  

YTL KarĢılığı 

ABD Doları Avro GBP Diğer 

(Fonksiyonel 

para birimi) 

(Fonksiyonel 

para birimi) 

1.Ticari Alacaklar  531,525   343,787  5,426   -          -            644,357       545,530   5,250  - - 

2. Parasal Finansal Varlıklar      849,153   555,180          4,463   -      -       2,280,161         1,956,911          484  -       118  

3.Dönen Varlıklar (1+2)     1,380,678            898,967           9,889       -           -           2,924,518        2,502,441        5,734  -       118  

4.Toplam Varlıklar (3)        1,380,678             898,967           9,889       -           -                2,924,518        2,502,441      5,734  -       118  

5.Ticari Borçlar    (24,125,857)    (14,693,167)   (613,853) (265,872)    (8,345)          (5,326,115)  (4,205,252) (250,414)  -   -  

6.Finansal Yükümlülükler    (98,768,153) (65,159,299)   (106,383)  -   -        (32,409,990)    (27,826,900)  -  - - 

7.Kısa Vadeli Yükümlülükler (5+6) (122,894,010) (79,852,466) (720,236) (265,872)      (8,345)            (37,736,105)   (32,032,152) (250,414)  - - 

8.Ticari Borçlar  -   -   -  - -   -   -   -  - - 

9.Finansal Yükümlülükler  (130,176,517)   (86,078,501)  -  - -     (55,262,979)    (47,448,251)  -  - - 

10.Uzun Vadeli Yükümlülükler (8+9) (130,176,517)   (86,078,501)                 -         -                -        (55,262,979)  (47,448,251)  -   -   -  

11.Toplam Yükümlülükler (7+10) (253,070,527)  (165,930,967)  (720,236) (265,872)     (8,345)        (92,999,084)    (79,480,403) (250,414) - - 

Toplam (4+11) (251,689,849)            (90,074,566)     
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NOT 29 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(Devamı) 

Yabancı Para Riski (Devamı) 

31 Aralık tarihinde sona eren yıllardaki toplam ithalat ve ihracat tutarları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 

 

 2008   2007 

Toplam Ġhracat 14,479,246  11,055,057 

Toplam Ġthalat 87,246,455  48,315,291 

    

 

Duyarlılık Analizi 

Grup, iĢlemlerinde çeĢitli para birimleri özellikle de Avro ve Amerikan Doları kullanmasından dolayı yabancı 

para riski taĢımaktadır. 

 

Grup ayrıca iĢlemsel olarak da yabancı para riskine sahiptir. Bu riskler Grup‟un kendi ölçüm para birimi 

dıĢındaki para birimleriyle yaptığı alıĢ ve satıĢlardan kaynaklanmaktadır. Ġlgili döviz kuru riski için Grup 

yönetimi döviz pozisyonunu yakından takip etmekte ve yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını 

dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir.   
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu 

31 Aralık 2008  

  Kar/Zarar 

  

Yabancı paranın 

değer kazanması  

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi  

ABD Doları'nın YTL karĢısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde  

   1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü            (24,957,789)     24,957,789     

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

3-ABD Doları net etki (1+2)            (24,957,789)     24,957,789     

Avro'nun YTL karĢısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde                            -- 

   4-Avro net varlık/yükümlülüğü                (152,071)     152,071     

   5-Avro riskinden korunan kısım (-)                       --                                 -- 

6-Avro net etki (4+5)               (152,071)     152,071     

Diğer döviz kurlarının YTL karĢısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde  

   7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü  (59,125)                       59,125     

   8-Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)                        -- --  

9-Diğer döviz net etki (7+8)                   (59,125)      59,125 

Toplam(3+6+9)            (25,168,985)              25,168,985     
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NOT 29 – FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

(Devamı) 

Yabancı Para Riski (Devamı) 

Duyarlılık Analizi (Devamı) 
 

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu 

31 Aralık 2007  

  Kar/Zarar 

  

Yabancı paranın 

değer kazanması  

Yabancı paranın 

değer kaybetmesi  

ABD Doları'nın YTL karĢısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde  

   1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü             (8,965,623)                8,965,623     

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

3-ABD Doları net etki (1+2)            (8,965,623)               8,965,623    

Avro'nun YTL karĢısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde                 

   4-Avro net varlık/yükümlülüğü                (41,845)                 41,845    

   5-Avro riskinden korunan kısım (-)                        --                          -- 

6-Avro net etki (4+5)              ( 41,845)                   41,845    

Diğer döviz kurlarının YTL karĢısında %10 değerlenmesi / değer kaybetmesi halinde                -- 

   7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü                11                 (11)    

   8-Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)                        --                          -- 

9-Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)               11                   (11)    

Toplam(3+6+9)            (9,007,457)                 9,007,457     

 

Faiz Oranı Riski  

Grup değiĢken ve sabit faizli  finansal araçları nedeniyle faiz riskine maruz kalmaktadır. ġirketin sabit ve 

değiĢken faizli finansal borçları ile ilgili yükümlülüklerine Not:6‟da, Sabit ve değiĢken faizli varlıklarına 

(mevduat v.b.) Not: 4‟de yer verilmiĢtir. Grup bu riskten korunmak için herhangi bir türev araçtan 

yararlanmamaktadır. 

 

Faiz Pozisyonu Tablosu 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

Sabit Faizli Finansal Araçlar     

Finansal Varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 

yansıtılan varlıklar  -  - 

Satılmaya hazır finansal varlıklar  -  - 

Finansal Yükümlülükler  65,082,032  13,125,380 

DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar     

Finansal Varlıklar - - 

Finansal Yükümlülükler 164,412,292  75,593,605 

 

31 Aralık 2008 tarihinde YTL para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek/düĢük olsaydı ve diğer 

tüm değiĢkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dıĢı paylar öncesi zarar 425,474 YTL (31 Aralık 2007: 

132,170 YTL) daha düĢük/yüksek olacaktı. 
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NOT 30 – FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL 

RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR) 
 

  2008 2007 

Finansal Varlıklar Not Kayıtlı Değer Piyasa Değeri Kayıtlı Değer Piyasa Değeri 

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4 19,641,912 19,641,912 8,199,100 8,199,100 

   Finansal Yatırımlar 5  - 2,390,192 2,390,192 

   Ticari Alacaklar 7 90,271,166 90,271,166 82,341,855 82,341,855 

   Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8 456,329 456,329 134,725 134,725 

   Diğer Dönen Varlıklar 18 24,578,413 24,578,413 10,621,842 10,621,842 

   Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 8 169,703 169,703 146,508 146,508 

   Diğer Duran Varlıklar 18 10,147,304 10,147,304 2,658,003 2,658,003 

Finansal yükümlülükler      

   Finansal Boçlar 6 99,156,510 99,156,510 33,456,007 33,456,007 

   Ticari Borçlar 7 79,919,654 79,919,654 49,178,967 49,178,967 

   Diğer Kısa Vadeli Borçlar 8 5,748,666 5,748,666 4,596,330 4,596,330 

   Borç KarĢılıkları 15 4,021,036 4,021,036 4,337,252 4,337,252 

   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 3,615 3,615 - - 

   Finansal Borçlar-uzun vadeli 6 130,337,814 130,337,814 55,262,978 55,262,978 

   Diğer Uzun Vadeli Borçlar 8 7,301 7,301 -  -  

   Devlet TeĢvik ve Yardımları 14 1,450,616 1,450,616 1,441,209 1,441,209 

  465,910,039 465,910,039 254,764,968 254,764,968 

Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle 

gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 

Aşağıda her finansal enstrümanın gerçeğe uygun tahmini değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve 

varsayımlar belirtilmiĢtir. 

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 

yaklaĢtığı kabul edilmektedir. 

Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri dönem sonu kurundan 

değerlenmiĢlerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe 

uygun tahmini değerleridir. 

Ticari alacakların ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için ayrılmıĢ olan karĢılıkların kayıtlı değerleri 

makul değer olarak kabul edilmektedir. 

Kısa vadeli krediler ve diğer parasal yükümlülüklerin kayıtlı değeri makul değer olarak kabul edilmiĢtir.  

Ticari yükümlülükler tahmini makul değerleriyle gösterilmiĢtir. 

DeğiĢken faiz oranlarına sahip yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile YTL‟ye 

çevrilmiĢ olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaĢmaktadır. 

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

giderler, konsolide gelir tablosunda gösterilmektedir.  

Cari dönemde satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin herhangi bir makul değer kaybı ve kazancı 

oluĢmamıĢtır. 
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NOT 31 – BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 
 

Bakanlar Kurulu‟nun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 numaralı kararı ile Türkiye Cumhuriyeti para 

birimi Yeni Türk Lirası (YTL)‟ndaki ”Yeni” ifadesi 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kaldırılmıĢ ve 

Türkiye Cumhuriyeti para birimi Türk Lirası (TL) olmuĢtur. 31 Aralık 2008 tarihine kadar her türlü evrak 

ve muhasebe kayıtları YTL üzerinden hazırlanmıĢtır ve böylece saklanmaya devam edilecektir. 1 Ocak 

2009 tarihinden itibaren, hem YTL hem de TL banknot ve madeni paralar 2009 yılı sonuna kadar 

tedavülde olacak olmasına karĢın her türlü evrak ve muhasebe kayıtları TL olarak hazırlanacaktır. Bu 

nedenle ġirket 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kayıtlarını TL olarak tutacaktır. 

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.ġ.‟nin 31 Aralık 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 

Kurul toplantısında; BadiĢ Bandırma Damızlık ĠĢl. Tic. A.ġ.'nin 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla mevcut 

aktif ve pasiflerinin kül halinde Ģirkete devredilmesi suretiyle, Ģirketin ve BadiĢ A.ġ.'nin T.T.K. 451. 

maddesi ve diğer ilgili maddeleri hükümleri dairesinde birleĢmesine, birleĢme hesabında esas alınan 30 

Haziran 2008 tarihli finansal tabloların ve birleĢme sözleĢmesinin onaylanmasına, Bağlı ortaklık BadiĢ 

A.ġ.'nin devralınarak birleĢilmesine istinaden, ödenmiĢ sermayenin 100,000,000 YTL'den 100,023,579 

YTL'ye çıkarılmasına ve buna istinaden ana sözleĢmenin 6. maddesinin tadiline karar verilmiĢtir. 

Devralınarak birleĢme ve sermaye artıĢı T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 

16 Ocak 2009 tarihli yazıyla uygun görülmüĢ ve 27 Ocak 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanmıĢtır.  

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.ġ. 23 Ocak 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Çoban Et 

Hayvancılık Gıda Üretim Entegre Et Tesisleri San. Tic. Ltd. ġti.'ne (“Çoban Et”) ait Bandırma'da kurulu 

büyükbaĢ kesimhanesinin 2,350,000 Amerikan doları bedelle satın alınmasına, bu kesimhane için 

firmanın almıĢ olduğu 18 Ağustos 2005 tarih, 80790 sayılı teĢvik belge kapsamında temin edilen makine 

ve techizatların Çoban Et Hayvancılık Gıda Üretim Entegre Tes. San. Tic. Ltd. ġti.den devir alınarak, 

yine Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.ġ.‟ye ait 9 Ekim 2006 tarih, 85228 nolu teĢvik belgesine 

devredilmesine, devir iĢlemleri için T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik Uygulama Genel 

Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasına oybirliğiyle ile karar verilmiĢ ve bu kesimhane 6 ġubat 2009 

tarihinde 3,340,000 YTL, makine ve teçhizatlar ise 411,235 YTL bedelle satın alınmıĢtır.  

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.ġ. 26 Ocak 2009 tarihinde Çelikler Turizm ve Gıda San. Tic. 

Ltd. ġti.'ne ait Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 10 adresinde bulunan yem fabrikasını, karma yem 

üretimi ve satıĢı yapmak üzere, 1.000.000 Amerikan doları (1,640,500 YTL) artı KDV bedelle satın 

almıĢtır. 

 

Ocak ve ġubat 2009‟da Banvit, Romanya‟daki bağlı ortaklıkları olan Agrafood S.R.L.‟ye 700,000 Avro 

ve SC Banvit Foods S.R.L‟ye de 250,000 Avro ek sermaye desteğinde bulunmuĢtur. 

 


