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 TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
BİLANÇO (TL)

Geçmemiş Geçmiş

Dipnot
Varlıklar
Dönen varlıklar 98.900.159        96.235.135          
   Nakit ve nakit benzerleri 3 14.966.238        8.854.913            
   Finansal yatırımlar 4 167.199             167.199               
   Ticari alacaklar 6 52.881.310        56.371.739          
      - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 25 -                         -
      - Diğer ticari alacaklar 52.881.310        56.371.739          
   Diğer alacaklar 7 30.885.412        30.841.284          
      - İlişkili taraflardan diğer alacaklar 25 -                         -
      - Diğer alacaklar 1.964.870          4.235.279            
   Stoklar 8 23.061.037        21.993.624          
   Diğer dönen varlıklar 15 5.859.505        4.612.381            

98.900.159        96.235.135          
Duran varlıklar 103.972.227      105.807.345        
   Diğer alacaklar 7 6.713                 6.626                   
   Maddi duran varlıklar 9 103.256.163      105.095.256        
      - Finansal kiralama yoluyla edinilenler 395.804             419.678               
      - Diğer maddi duran varlıklar 102.860.359      104.675.578        
   Maddi olmayan duran varlıklar 10 555.185             662.846               
   Diğer duran varlıklar 15 154.166           42.617                 
Toplam varlıklar 202.872.386    202.042.480        

Bağımsız Denetimden

31 Mart 2009 31 Aralık 2008

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Geçmemiş Geçmiş

Dipnot
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler 99.491.674        120.648.137        
   Finansal borçlar 5 35.924.422        48.486.380          
   Ticari borçlar 6 18.683.043        21.630.147          
      - İlişkili taraflardan ticari borçlar 494.718             373.931               
      - Diğer ticari borçlar 18.188.325        21.256.216          
   Diğer borçlar 7 885.548             2.002.923            
   Borç karşılıkları 12 25.128.360        25.802.027          
   Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 18.870.301      22.726.660          

99.491.674        120.648.137        
Uzun vadeli yükümlülükler 3.106.210          2.839.776            
   Kıdem tazminatı karşılığı 14 3.106.210          2.839.776            
Özkaynaklar 100.274.502      78.554.567          
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 100.274.502      78.554.567          
   Ödenmiş sermaye 16 99.971.560        99.971.560          
   Sermaye düzeltme farkları 16 277.612.961      277.612.961        
   Sermaye avansı 16 197.372.733      175.196.849        
   Hisse senedi ihraç primleri 16 40.913               40.913                 
   Değer artış fonları -                         -
      - Riskten korunma fonu 16 -                         -
   Geçmiş yıllar zararları 16 (474.267.716)     (367.139.558)      
   Net dönem zararı (455.949)            (107.128.158)      
Toplam kaynaklar 202.872.386    202.042.480        

Bağımsız Denetimden 

31 Mart 2009 31 Aralık 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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GELİR TABLOSU (TL)

Geçmemiş Geçmemiş
Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem 

Referansı 31 Mart 2009 31 Mart 2008
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri 17 40.323.189      32.693.997       
Satışların maliyeti (-) 17 (24.369.348)   (20.092.102)     
Ticari faaliyetlerden brüt kar 15.953.841      12.601.895       
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 18 (10.456.769)     (13.796.995)     
Genel yönetim giderleri (-) 18 (3.404.366)       (4.329.408)       
Diğer faaliyet gelirleri 20 817.483           633.098            
Diğer faaliyet giderleri (-) 20 (862.126)        (387.375)          
Faaliyet Karı/ Zararı 2.048.063        (5.278.785)       
Finansal gelirler 21 2.150.362        1.600.543         
Finansal giderler (-) 22 (4.654.374)     (12.607.445)     
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı (455.949)        (16.285.687)     
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri -                       -                       
- Dönem vergi gideri 23 -                       -                       
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri 23 -                       -                       
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı (455.949)        (16.285.687)     
Dönem zararı (455.949)          (16.285.687)     
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) -
Toplam kapsamlı gelir (455.949)          (16.285.687)     
Hisse başına zarar 24 (0,00)                (0,16)                
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına zarar (0,00)                (0,16)                

Bağımsız Denetimden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Sermaye Riskten
Sermaye Emisyon Düzeltme Korunma Net Dönem Geçmiş Yıl Azınlık Özsermaye

Sermaye Avansı Primi Farkları Fonu Zararı Zararları Toplam Payları Toplamı

1 Ocak 2008 99.971.560      -                       40.913           277.612.961     288.873        (41.970.128)     (325.169.430)     10.774.749       -                       10.774.749       

Transfer -                       -                       -                     -                        -                   41.970.128      (41.970.128)       -                       -                       -                       

Riskten korunma fonu -                       -                       -                     -                        2.260.926     -                       -                         2.260.926         -                       2.260.926         

Net dönem zararı -                       -                       -                     -                        -                   (16.285.687)     -                         (16.285.687)     -                       (16.285.687)     

31 Mart 2008 99.971.560      -                       40.913           277.612.961     2.549.799     (16.285.687)     (367.139.558)     (3.250.012)       -                       (3.250.012)       

Transfer -                       -                       -                     -                        -                   -                       -                         -                       -                       -                       

Sermaye arttırımı -                       175.196.849    -                     -                        -                   -                       -                         175.196.849     -                       175.196.849     

Riskten korunma fonu -                       -                       -                     -                        (2.549.799)   -                       -                         (2.549.799)       -                       (2.549.799)       

Net dönem zararı -                       -                       -                     -                        -                   (90.842.471)     -                         (90.842.471)     -                       (90.842.471)     

31 Aralık 2008 99.971.560      175.196.849    40.913           277.612.961     -                   (107.128.158)   (367.139.558)     78.554.567       -                       78.554.567       

Transfer -                       -                       -                     -                        -                   107.128.158    (107.128.158)     -                       -                       -                       

Sermaye arttırımı ( Not 16) -                       22.175.884      -                     -                        -                   -                       -                         22.175.884       -                       22.175.884       

Net dönem zararı -                       -                       -                     -                        -                   (455.949)          -                         (455.949)          -                       (455.949)          

31 Mart 2009 99.971.560      197.372.733    40.913           277.612.961     -                   (455.949)          (474.267.716)     100.274.502     -                       100.274.502      
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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NAKİT AKIM TABLOSU
Notlar 31.03.2009 31.03.2008

İşletme faaliyetleri:
Net dönem zararı (455.949)          (16.285.687)       
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net naktin 
   net kar/(zarar) ile mutabakatına yönelik ayarlamalar:
Amortisman ve itfa payları 9, 10 4.215.323        4.827.882          
Tahakkuk eden faiz gideri / geliri, net 2.893.339        4.799.023          
Şüpheli alacak karşılığı, net 26 454.305           (240.334)            
Kıdem tazminatı karşılığı 14 279.919           272.451             
Kullanılmayan izin karşılığı 12 91.330             21.113               
Ciro Primi -                       (751.561)            
Sabit kıymet satış  zararı / (karı), net 20 (1.313)              (45.090)              
İskonto karşılığı 1.480.040        956.556             
Satış ve genel yönetim prim karşılığı -                       (290.500)            
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 8 (86.931)            (651.117)            
ÖTV  dava gider karşılığı -                       (2.094)                
Mal nakit katkı -                       92.000               
Diğer karşılıklar ve tahakkuklar 12 (2.245.037)       286.327             
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi 
   işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit 6.625.026        (7.011.031)         
Ticari alacaklardaki azalış / (artış) 6 3.333.969        6.351.124          
Stoklardaki azalış / (artış) 8 (980.482)          (1.801.800)         
Diğer kisa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) 7,15 1.023.285        383.955             
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 6 (3.059.337)       (945.435)            
İlişkili taraflara borçlardaki artış / ( azalış) -                       827.078             
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 7,15 (4.973.734)       1.267.142          
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki (azalış) / artış 7,15 (111.636)          (488.808)            
Ödenen kıdem tazminatı 14 (13.485)            (193.894)            
İşletme faaliyetlerinde kullanılan  net nakit 1.843.606      (1.611.669)         
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 9, 10 (2.283.398)       (1.258.163)         
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 16.142             90.341               
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (2.267.256)     (1.167.822)         
Finansman faaliyetleri:
Alınan banka kredileri 40.723.902      112.536.861      
Geri ödenen banka kredileri (53.285.860)     (105.729.285)     
Ödenen kredi faizleri (3.078.951)       (3.611.388)         
Sermaye avansı 16 22.175.884      -                         
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit 6.534.975      3.196.188          
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 3 6.111.325      416.697            
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 3 8.854.913      3.996.327          
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 3 14.966.238    4.413.024          



TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık 
31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Mali Tablo Dipnotları 
 (Para Birimi: TL) 

 

 6 
 

NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU  
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (“Türk Tuborg” veya “Şirket”), 1969 yılında kurulmuş ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İzmir, Türkiye’de tescil edilmiştir. 

Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.  
Şirket’in ana faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira ve malt üretimi ile satışı 
ve dağıtımını gerçekleştirmektir. 31 Mart 2009 tarihi itibariyle Türk Tuborg bünyesinde istihdam edilen 
ortalama personel sayısı 189 kişidir (31 Aralık 2008: 198 kişi). Bira üretimi ile satış ve dağıtımı, Türk 
Tuborg ve bağlı ortaklığının ana iş kolunu oluşturmaktadır.  
Ana ortak %95,69’lik pay ile International Beer Breweries Ltd’dir (“IBBL”). 23 Ekim 2008 itibari ile 
%95,69’lik pay eski ana ortak Carlsberg Breweries A/S tarafından CBC Group’a dahil bir kurulus olan 
International Beer Breweries Ltd’ye devredilmiştir. 

Şirket merkezi, aşağıdaki adreste bulunmaktadır:  
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.  
Kemalpaşa Caddesi No: 52  
Işıkkent 35070 
İzmir 

Bağlı ortaklık 
Şirket yurtiçi pazarda satmak amacıyla üretmiş olduğu biranın tamamına yakın olan kısmını, %99,93 
(2008: %99,93) oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Bimpaş Bira ve Meşrubat Pazarlama 
A.Ş.’ye (“Bimpaş” veya “Bağlı Ortaklık”) satmakta, Bimpaş ise bu ürünlerin yurtiçi satış ve dağıtımını 
yapmaktadır. 

NOT 2 –FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR  
2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR 
a) Şirket’in devamlılığı 

İlişikteki konsolide mali tablolar Şirket ve Bağlı Ortaklık’ın (“Grup”) devamlılığı esasına göre 
hazırlanmıştır. Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibariyle konsolide net dönem zararı  455,9 bin Türk 
Lirası (“TL”) olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2009 tarihi itibariyle Grup’un konsolide geçmiş yıllar 
zararı 474,3 milyon TL olup kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarını 591,5 bin TL tutarında 
aşmaktadır. Söz konusu durum Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde bir 
belirsizliğin varlığını işaret etmekle birlikte Grup yönetimi gerek Not 29’da bahsedilen Grup’un 
finansal yapısını güçlendirici önlemler gerekse Grup’un ana ortağı durumunda olan International Beer 
Breweries Ltd, Grup’un faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili olarak gerekli kaynak ve desteği 
sağlamaya devam edeceğine dair verdiği taahhüt sonucunda Grup’un sürekliliğini devam ettirebilmesi 
için gerekli olan kaynağın sağlanacağı düşünülmektedir.  
b) Uygunluk Beyanı 

Grup, yasal 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 Türk Lirası  
bazında hazırlamaktadır. 

 Grup’un ilişikteki konsolide mali 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 İlişkin Esaslar Tebliği”(Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 



TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık 
31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Mali Tablo Dipnotları 
 (Para Birimi: TL) 

 

 7 
 

NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in 5. Maddesine göre işletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 
haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (“UMS/UFRS”) uygularlar. Ancak 
Tebliğ’de yer alan Geçici Madde 2’ye göre Tebliğ’in 5.maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
tarafından yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan 
edilinceye kadar UMS/UFRS’ler ile aynı olan TMS/TFRS’ler uygulanır. Bu kapsamda Grup 31 Mart 
2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını TMS/TFRS’lere uygun 
olarak hazırlamıştır. 

Grup’un konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 14 Mayıs 2009 tarihinde onaylanmış 
ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır. İlişikteki finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in genel 
kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir. 
c) Finansal tabloların hazırlanış şekli  
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo 
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TMSK tarafından 
yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) 
uygulanmamıştır. 

Özsermaye kalemlerinden, ödenmiş sermaye, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler ve Türk Ticaret 
Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde olan hisse senedi ihraç primleri yasal 
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmiştir. 

Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi 
maliyet esası baz alınarak TL hazırlanmıştır. 

31 Mart 2009 tarihi itibariyle konsolide mali tablo ve dipnotların hazırlanmasında, SPK Karar 
Organı’nın 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 sayılı karar ile açıklanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Düzenlenecek Finansal Tablo ve 
Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”da belirtilen esaslar kullanılmıştır. 

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 
gerçekleşebilir. 

Tahmin ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden 
kaynaklanan etkiler, cari dönemde veya bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır.  
Koşullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili tahmin, belirsizlik ve önemli değerlendirmelere ilişkin bilgiler 
Not 12’de verilmiştir. Diğer önemli muhasebe tahmin ve değerlendirmelerinin detaylı analizi ise aşağıda 
verilmiştir: 

Grup’un muhasebe politikalarının uygulanmasıyla ilgili önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve 
varsayımları aşağıda özetlenmiştir: 

Şüpheli ticari alacak karşılığı 

Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Grup Yönetimi’nin ticari alacaklar 
tutarının hacmi, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine 
dayanmaktadır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

d) Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (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 değişimler veya 
gelişmeler 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 karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak 
yükümlülük tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki konsolide finansal 
tablolarda yansıtılmıştır. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer 
öngörüler kullanılmıştır: 
 31 Mart 2009 31 Aralık 2008 
İskonto oranı       %6,26 %6,26 
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %95 %95 
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan yükümlülüğünün enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 
oranı gösterir. 
Gelir vergisi  
Vergi kuruluşları ile ilgili herhangi bir uzlaşmazlık 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, ertelenmiş gelir 
ve raporlama amacıyla yapılan düzeltme işlemlerinden hesaplanan geçici zamanlama farklarının 
değerlendirerek ertlenmiş vergi varlığını veya yükümlülüğünü tahmin etmeyi içermektedir. Grup 
Yönetimi ertelenmiş vergi varlıklarının gelecekteki vergilendirilebilir gelirden tazmin edebileceği veya 
indirebileceği durumlarda kaydeder. 

Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda 
ayrılır. Bu nedenle ertelenmiş vergi alacağının ayrılması, gelecek dönemlerdeki finansal performansın 
tahmin edilmesine bağlıdır. 
e) Netleştirme/Mahsup 
Grup’un finansal varlıkları ve borçları netleştirmek için hukuki bir hakkı olduğunda ve söz konusu 
finansal varlıkları ve borçları netleştirmek suretiyle kapatma veya varlığın finansal tablolara alınmasını 
ve borcun ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, Grup finansal varlıkları 
ve borçları netleştirerek bilançoda net tutarları ile göstermektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
f) Kullanılan Muhasebe Tahminleri 
Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, 
yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını 
gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu 
güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 

Şirket’in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aşağıdaki notlarda 
yer verilmiştir: 

Not 6 –  Ticari alacak ve borçlar 

Not 8 –  Stoklar 

Not 12 –  Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 

Not 14 – Çalışanlara sağlanan faydalar 

Not 23 – Vergi varlık ve yükümlülükleri  (Ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil) 

Not 13 –  Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

Not 27 –  Finansal araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma 
Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)  

Not 2.4.4 ve 2.4.5 – Maddi duran varlıklar ve Maddi olmayan duran varlıklar 
2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Muhasebe ilkeleri Grup tarafından sürekli olarak uygulanmakta ve daha önceki dönemlerde uygulanan 
muhasebe ilkeleri ile tutarlılık göstermektedir. 

2.3 MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve HATALAR 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki 
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere 
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak 
uygulanır.  

Grup’un muhasebe politikalarında yapılan değişiklikler ve tespit edilen muhasebe hataları yoktur. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4 ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKLARININ ÖZETİ 

2.4.1 Konsolidasyon esasları 

Şirket’in aşağıda detayları sunulan bağlı ortaklığı bulunmaktadır:  
 
Bağlı ortaklık 

 
Tescil edildiği ülke 

 
Faaliyet konusu   

Şirket’in doğrudan 
sahip olduğu sermaye payı 

 
Bimpaş 

 
 Türkiye 

 
Dağıtım ve pazarlama 

 
%99.93

a) Konsolide mali tablolar, aşağıda (b), (c) ve (d) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana şirket 
olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. ile Bağlı Ortaklık’ın hesaplarını içermektedir. 
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan Bağlı Ortaklık’ın mali tabloları, konsolide mali tabloların tarihi 
itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek TFRS’ye uygun olarak 
hazırlanmıştır. 

b) Bağlı Ortaklık, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde 
şirketteki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy 
kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme 
politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in 
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.  

c) Bağlı Ortaklık’ın bilanço ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak  konsolide edilmiş 
olup Şirket’in sahip olduğu Bağlı Ortaklık’ın kayıtlı değeri ile özsermayesi karşılıklı olarak 
netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklık arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon 
kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan 
kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.  
Şirket’in %20’nin altında kontrol yetkisine sahip olduğu teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve 
makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen özsermaye yatırımları, maliyet bedeli üzerinden, 
şayet mevcut ise, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle muhasebeleştirilmiştir. Bu tür 
yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır (Not 4). 
Bağlı Ortaklık’ın net varlıkları ve dönem sonuçlarındaki azınlık hisseleri, Şirket’in net değeri, finansal 
durumu ve faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı için, ana ortaklık dışı pay olarak konsolide 
bilanço ve gelir tablosunda ayrı olarak sınıflandırılmamıştır. 
2.4.2 Hasılat  

Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerinin 
yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik 
faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri 
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim, vergi ve 
komisyonların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. 

2.4.3 Stoklar 
Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti 
tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna 
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, ağırlıklı ortalama yöntemi 
ile belirlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde stokların gerçekleşmesi beklenen 
satış bedelinden, yapılması gerekli tamamlama maliyeti ile satış giderlerinin indirilmesinden sonra 
kalan değeri ifade eder. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4.4 Maddi duran varlıklar  

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 
tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden 
sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden hesaplara alınmışlardır, Söz konusu 
değerlerden birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan 
net değeri ile konsolide mali tablolara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman 
metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur. Söz konusu varlıkların 
tahmini faydalı ömürlerini gösteren maddi duran varlık amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
  Yıllar 
Binalar 25-40 
Makine ve cihazlar 5-15 
Demirbaşlar 3-15 
Motorlu araçlar 5- 8 
Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar 5-10 
Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer geri 
kazanılabilir değerine indirilir.  

Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar cari dönemde ilgili gelir ve 
gider hesaplarına yansıtılır. 

2.4.5 Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş kullanım haklarını ve diğer tanımlanabilir hakları içerir. 
Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım 
gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap 
edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden hesaplara alınmışlardır, Söz konusu değerlerden, 
birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile 
konsolide mali tablolara yansıtılmaktadır. İtfa payları alış yılından itibaren üç yılı geçmeyen bir süre 
için tahmini ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemiyle hesaplanmıştır. Değer 
düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir 
tutara indirilir. 

2.4.6 Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Grup, ilgili bilanço tarihinde bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 
Eğer sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım 
veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri 
kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. 
Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde 
edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları 
konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, 
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri 
çevrilir. 

Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki 
yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının mali tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı 
değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamaktadır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4.7 Borçlanma Maliyetleri 

Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili diğer maliyetleri içermekte ve genel olarak 
oluştukları tarihte giderleştirilmektedir. Borçlanma giderleri, bir varlığın ya da yükümlülüğün elde 
edilmesiyle, yapımıyla veya üretimiyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor ise aktifleştirilebilmektedir. 
Borçlanma giderlerinin aktifleştirilmesi, ilgili varlığın kullanıma hazır olma süreci devam ettiği ve 
masraflar ile borçlanma giderleri gerçekleştiği zaman başlamakta olup, varlıkların amaçlanan 
kullanıma hazır oluncaya kadar aktifleştirilebilmektedir. Grup borçlanma maliyetlerini 
aktifleştirmeyip oluştuğu tarihte giderleştirmektedir. 

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 sınıflandırılmıştır. Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz 
oranındaki değişimler gözetilerek satılabilecek olan kısa vadelerde alınıp satılan finansal araçlar alım 
satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Her iki sınıflandırmaya da girmeyen finansal 
araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, Yönetim’in bilanço 
tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya 
işletme sermayesinin arttırılması amacıyla satışına 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, işlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet üzerinden değerlenir. İlk kayıt tarihinden 
sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve kabiliyeti olan 
finansal varlıklar, iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklüğü dikkate alınarak 
değerlenir. 
Alım-satım amaçlı yatırımlar ve satılmaya hazır finansal varlıklar bilanço tarihindeki rayiç değerleri ile 
değerlendirilirler. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar 
dönem kar zararına yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve 
zararlar ise, satışa ya da sürekli değer düşüklüğüne karar verilene kadar, özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilir ve satışta ya da değer düşüklüğünde daha önce özkaynaklar içinde oluşan kümülatif 
kar zarar dönem kar zararına intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı olmayan ve diğer 
değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar 
konsolide mali tablolarda tarihsel maliyetinden şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması 
suretiyle değerlenmiştir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4.8 Finansal araçlar (Devamı) 

iv) Makul değer ile değerlendirme prensipleri 

Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla 
değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa 
değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan 
doğabilecek borca eşittir. 

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. 

Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri 
nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 

Aşağıda her mali enstrümanın gerçeğe uygun tahmini değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler 
ve varsayımlar belirtilmiştir. 

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı 
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 

Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri dönem sonu kurundan 
değerlenmişlerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe 
uygun tahmini değerleridir. 

Ticari alacakların ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için ayrılmış olan karşılıkların kayıtlı 
değerleri makul değer olarak kabul edilmektedir. 

Kısa vadeli olmaları nedeniyle alınan krediler ve diğer parasal yükümlülüklerin kayıtlı değeri makul 
değer olarak kabul edilmiştir.  

Ticari yükümlülükler tahmini makul değerleriyle gösterilmiştir. 

Cari dönemde satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin herhangi bir makul değer kaybı ve kazancı 
oluşmamıştır. 

v) Muhasebe kayıtlarından çıkarma 
Grup’un finansal varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybetmesi durumunda bu varlıklar 
muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından 
feragat edildikleri zaman gerçekleşir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildiği, iptal edildiği veya 
süresi dolduğunda kayıtlardan çıkarılır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.8 Finansal araçlar (Devamı) 
vi)  Türev enstrümanlar ve riskten korunma amaçlı araçlar 

Grup, belirli bir riskle ilişkisi kurulabilen ve bir varlık ya da yükümlülüğün veya gerçekleşmesi 
muhtemel olan işlemlerin, nakit akışlarında belirli bir riskten kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek 
değişmelere karşı korunmayı sağlayan riskten korunma amaçlı araçlar kullanmaktadır. 

Finansal riskten korunma amaçlı araca ilişkin kazanç ve kayıpların etkin bir korunma olarak belirlenen 
kısmı konsolide öz sermaye değişim tablosu aracığıyla öz sermaye içerisinde konsolide mali tablolara 
alınır. Korunma amaçlı aracın kullanılması, satılması, sona ermesi veya korunma amaçlı olmasına son 
verilmesi durumlarında, korunma amaçlı araca ilişkin olarak etkin bir korunma varken doğrudan öz 
sermaye içerisinde konsolide mali tablolara alınan birikmiş kazanç veya kayıplar aynı dönem içerisinde 
kar zarar tablosuna dahil edilir.  

2.4.9 Kur Değişiminin Etkileri 

Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiştir. 
Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan kurlar 
üzerinden çevrilmiştir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden 
doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna yansıtılmıştır. 

2.4.10.Hisse Başına Zarar   

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına zarar, net zararın ilgili dönem içinde çıkarılmış hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 

2.4.11.Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; zarara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı 
için yetkilendirme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.  
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide 
mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki 
düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, konsolide mali tablo dipnotlarında 
açıklanmıştır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.12.Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 

Grup yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunduğu, 
bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının 
muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği 
durumlarda, ilişikteki konsolide finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık 
ayırmaktadır. Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak 
belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının 
belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. 

Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel 
hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda 
içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo 
dipnotlarında açıklanır. 

Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, şarta bağlı varlıkla ilgili 
olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesine 
yakın hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte 
finansal tablolara alınır. 

2.4.13.Kiralama İşlemleri 
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, 
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başında kiralanmış 
olan varlığın rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmiş değerinden düşük 
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 düşüldükten 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.  
Finansal kiralamadan doğan borçlar, ilgili maddi duran varlığın satın alma değeri üzerinden mali 
tablolara yazılır. Kira sözleşmesinden doğan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda 
gider olarak gösterilir. 

Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme 
kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kirası olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal 
yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. 

2.4.14.İlişkili Taraflar 

Konsolide mali tablolarda ve bu raporda, ortaklar, üst düzey idari personel ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar, ilişkili taraflar 
olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine 
girilebilir. 

2.4.15.Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması 

Grup’un sadece bir endüstriyel alanda faaliyet göstermesinden, satışlarının çok büyük bir kısmının 
Türkiye’de yapılmasından ve varlıklarının tamamının Türkiye’de bulunmasından dolayı finansal 
bilgilerin bölümlere göre raporlanmasına gerek duyulmamıştır. 

2.4.16.Devlet Teşvik ve Yardımlar 
Grup makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet 
teşviklerini, elde edilmesi için gerekli şartların Grup tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin işletme 
tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda konsolide mali tablolara alınır. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4.17.Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler  
Dönemin karı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi 
içermektedir.  
Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde 
geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir. 

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen 
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir. 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki 
konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi 
avantajının sağlanması olası durumlarda mali tablolara yansıtılır. Bu varlıktan artık yararlanılamayacağı 
anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.  

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi 
varlıkları ve yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

2.4.18.Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları  

Yürürlükteki kanunlara göre, istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle 
istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, 
tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine 
göre hesaplanmış ve konsolide mali tablolarda yansıtılmıştır. 

2.4.19.Konsolide Nakit Akım Tablosu 
Konsolide nakit akım tablosunda, döneme ilişkin 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’ın yatırım faaliyetlerinde kullandığı ve elde 
ettiği konsolide nakit akımlarını gösterir.  
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’ın 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. 

2.4.20.Giderler 

Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Satışların maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili giderlerin 
oluştuğu anda kaydedilir. Operasyonel kiralama kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama süresince, 
eşit tutarlarda konsolide gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. 
2.4.21.Sermaye ve Hisse Senetleri İhraç Primleri  
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Onaylandığı üzere, mevcut hissedarlara uygulanan kıst 
sermaye artışları nominal değer üzerinden raporlanır. Adi hisselerin temettü ödemeleri, sermayede 
açıklandıkları dönemde kayıtlara alınır. Hisse senetleri ihraç primleri ise Şirket’in halka arz edilen 
hisselerinin nominal tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı temsil etmektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar 
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayacak hesap dönemlerinde Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (“TFRS”) kapsamında yürürlüğe girecek olan ve UFRS kapsamında bazıları 
henüz incelenmekte olup ilişikteki finansal tablolar hazırlanırken uygulanmamış olan standartlar, 
değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir: 

• TFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasında “yönetimsel bakış 
açısını” getirmektedir. Buna göre Grup’un operasyonel karar vericisinin Grup’un performansını 
izlemekte kullandığı iç raporlamalar baz alınır. Bu iç raporlarda her bir bölüm için aynı muhasebe 
politikalarının uygulanmış olması gerekmez. Eğer karar vericinin performans değerlemesi farklı 
bölümler için ayrı muhasebe politikalarının uygulanmasına olanak veriyorsa, bu durumda yapılacak 
bölümsel raporlamayla finansal tabloların bir mutabakatı gerekecektir. Grup, bölümlere göre 
raporlama yapmadığı için söz konusu standardın finansal tablolar üzerine bir etkisi olmayacaktır. 

• UFRYK 15 – Gayrimenkul Şirketlerinde İnşaat Sözleşmeleri, bir gayrimenkul inşaat sözleşmesinin, 
UMS 11 – İnşaat Sözleşmeleri veya UMS 18 – Hasılat standartlarından hangisinin kapsamında 
olduğu dolayısıyla da inşaat sözleşmelerine 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. 

• UFRYK 17 – Nakdi Olmayan Varlıkların Sahiplerine Dağıtılması” standardı aşağıdaki hususlara 
açıklık getirmektedir; 

- Kar dağıtımının yetkili kişilerce uygun bir şekilde onaylandığı ve daha fazla işletmenin isteğinde 
olmadığı durumlarda dağıtılacak kar dağıtımının yükümlülük olarak kayıtlara alınması 
gerekmektedir. 
- Bir işletme kar payı yükümlülüğünü, dağıtılan net varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile 
ölçmelidir. 
- Bir işletme, dağıtılan net varlıkların defter değeri ile ödenen kâr payı arasındaki farkı gelir 
tablosunda muhasebeleştirmelidir. 
Bahsi geçen UFRYK dâhilinde, sahiplere dağıtılmak üzere elde tutulan bir net varlık durdurulan 
faaliyet tanımını karşılıyor ise, işletmenin bununla ilgili olarak dipnotlarında ek açıklamalar sunması 
gerekmektedir.  

İşletmelerin, geçmişte bu şekilde yaptıkları dağıtımların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde 
yaşayacakları güçlükleri göz önünde bulundurarak UFRYK bu rehberin geleceğe dönük olarak 
uygulanmasını gerektirmektedir. 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. 

• 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. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 
 
• Yeniden düzenlenmiş TMS 1 – Finansal Tabloların Sunuluşu, 6 Eylül 2007 tarihinde UMSK 

tarafından yayımlanmıştır. Bir önceki UMS 1 ile arasındaki ana farklar işletmelere aşağıda 
belirtilenleri yapma zorunluluğunun getirilmesidir: 

- Ortaklara ait olmayan her türlü özkaynak kalemlerindeki değişimin, 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 muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerini de 
içeren kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemler özkaynak hareket tablosunda gösterilmeyebilir. 

- İşletme bir muhasebe politikasını geçmişe dönük olarak uyguladığında veya finansal tablolarını 
yeniden düzenlediğinde, karşılaştırılabilir en erken dönemin başlangıcına ilişkin eksiksiz tam takım 
sunulan finansal tablolarla ilgili işletmenin finansal pozisyonunun (bilanço) sunulması 
gerekmektedir. 

- Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsamlı gelir 
tablosunun bütün kalemleri ile ilgili gelir vergisi etkisinin gösterilmesi gerekmektedir.  

- Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerini de içeren kapsamlı gelir 
tablosunun bütün kalemleri ile ilgili yeniden sınıflamaların gösterilmesi gerekmektedir. 

UMS 1 finansal tabloların başlıklarını değiştirmektedir. 

-‘Bilanço’, ‘Finansal Pozisyon Tablosu’ olarak değiştirilmiştir. 

-‘Gelir Tablosu’, ‘Kapsamlı Gelir Tablosu’ olarak değiştirilmiştir. 

-‘Nakit Akım Tablosu’, ‘Nakit Akımlar Tablosu’ olarak değiştirilmiştir. 

Yeniden düzenlenmiş UMS 1, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

• TMS 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 edilmiş 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 
getirilmiştir.  

- Alım-satım amaçlı tutulan kalemlerle ilişkili olarak gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan 
finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin tanımını güncellemektedir. Söz konusu değişikliğe 
göre; kısa vadeli fiyat hareketlerinden kar elde etmek amacıyla oluşturulan finansal araçlar 
portföyünün bir parçası olan finansal varlık veya yükümlülük ilk kayda alma sırasında böyle bir 
portföye dahil edilir. 

- TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri standardı ile olan uyuşmazlığı gidermek için, riskten korunma 
araçlarının bölümleme seviyesinde dizayn edilmesi gerektiğine ilişkin kısım çıkarılmıştır 

- 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. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 

 
• TMSK, “hakediş koşulları” ve “iptaller” şartlarının açıklığa kavuşturulması amacı ile TFRS 2 – 

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

- Hakediş koşulları sadece hizmet ve performans koşullarıdır. Hisse bazlı ödemeler kapsamında yer 
alan diğer unsurlar hakediş koşullarının kapsamında yer almamaktadır. TFRS 2 kapsamında, hakediş 
koşullarını taşımayan hisse bazlı ödemelerin unsurları hisse bazlı ödemelerin ihraç tarihindeki 
piyasa değeri içerisinde dikkate alınmalıdır. Gerçeğe uygun değer ayrıca piyasa ile ilişkili hakediş 
koşullarını da kapsamaktadır. 

- Gerek şirket gerekse üçüncü taraflar tarafından yapılan tüm iptaller aynı şekilde 
muhasebeleştirilmelidir. TFRS 2 kapsamında, sermaye araçlarına dayalı enstrümanların iptal 
edilmesi, hakediş sürecinin hızlanması olarak dikkate alınmaktadır. Bu nedenle iptal işlemi ile ilgili 
ödenen tutarlar sermaye araçlarına dayalı enstrümanların geri alımı olarak muhasebeleştirilmelidir. 
Sermaye araçlarına dayalı enstrümanların gerçeğe uygun değerinin üzerinde yapılan her türlü ödeme 
gider olarak kabul edilmektedir.  

Söz konusu değişiklik, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için 
yürürlüğe girecek olup, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisinin olması 
beklenmemektedir. 

• TMSK, 29 Mart 2007 tarihinde yeniden düzenlenmiş TMS 23 – Borçlanma Maliyetleri’ni 
yayımlamıştır. Bir önceki ile karşılaştırıldığında yeniden düzenlenmiş UMS 23 arasındaki en önemli 
fark, kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi zaman alan aktiflerin borçlanma maliyetlerinin anında 
giderleştirilmesine ilişkin alternatif uygulamanın kaldırılmasıdır. Artık, şirketlerin borçlanma 
maliyetlerini, bu gibi aktiflerin maliyetleri içerisine aktifleştirmeleri gerekmektedir. Yeniden 
düzenlenmiş TMS 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 aktifleştirilmesini zorunlu kılmamaktadır. Yeniden 
düzenlenmiş TMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra aktifleştirilen 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 güncellemiştir. Buna göre faiz giderleri, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme standardında belirtildiği üzere etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanmalıdır. Bu düzenleme 
TMS 39 ve TMS 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. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 
• TFRS – 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, TFRS 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 TFRS 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 TMS 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. 

• TMSK, TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar ve TMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standartlarına 
da yenileme getiren, yeniden düzenlenmiş TFRS 3 – İşletme Birleşmeleri ve güncellenmiş UMS 27 
– Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standartlarını yayımlayarak işletme birleşmeleri ile ilgili 
projenin ikinci fazını tamamlamıştır. 

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

- kontrol gücü olmayan paylara atfedilebilir bir kısım içeren şerefiye anlamına gelen, işletme 
birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri; ya da 

- edinen işletme tarafından satın alınan ve kontrol gücü içeren paylar ile ilgili şerefiye anlamına 
gelen, edinilen işletmenin tanımlanabilir varlık ve borçlarının gerçeğe uygun değerindeki orantısal 
payları baz alarak ölçmeyi seçebilir. 

Bu seçim işlem bazında yapılır. 

Yeni düzenlemeler istenilirse işletmelerin daha önce uygulamaya başlaması hakkı saklı kalmak 
koşuluyla 1 Temmuz 2009 itibarıyla yürürlüğe girecek olup Grup’un konsolide finansal tabloları 
üzerinde bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

• TFRS 1 – Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması ve TMS 27 – Konsolide ve 
Bireysel Finansal Tablolar standartlarında yapılan güncellemeler, TFRS’lerin ilk defa uygulanması 
sırasında TMS 27’ye uygun olarak geriye dönük maliyet belirlenmesi ve maliyet yönteminin 
uygulanmasının bazı durumlarda aşırı maliyet ve uğraşılara katlanmadan ulaşılamayacağı ile ilgili 
şüphelere açıklık getirmektedir. Yapılan güncellemeler bu konuyu ele almakta olup; 

- TFRS’leri ilk defa uygulayan işletmelere, hazırladıkları bireysel finansal tablolarında iştirakler, 
birlikte kontrol edilen ortaklıklar ve bağlı ortaklıklara yapılan yatırımların başlangıçtaki maliyetini 
ölçmek için, gerçeğe uygun değer yada önceki muhasebe uygulamalarına göre belirlenen defter 
değerine göre belirlenecek tahmini bir maliyetin kullanılmasına izin vermekte; ve 
- TMS 27’de yer alan maliyet metodunun tanımını çıkartarak yerine işletmenin hazırladığı bireysel 
finansal tablolarda temettülerin gelir olarak gösterilmesi zorunluluğunu getirmektedir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 

TMS 27’de yapılan güncellemeler aynı zamanda, yeniden örgütlenme sonucunda ana ortaklık 
konumuna gelen işletmelerin bireysel finansal tablolarında başlangıç maliyetini ölçmelerine ilişkin 
sorulara da açıklık getirmektedir. Yapılan güncellemeler, yeni ana ortaklığın, önceki ana ortaktaki 
yatırımının maliyetinin, yeniden örgütlenme tarihi itibarıyla önceki ana ortaklığın defter değerine 
göre belirlenmiş 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. 

• TMS 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. 

• TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar (ve bununla ilişkili olarak TMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum 
ve TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartların da yapılan güncellemeler) standardında 
yapılan güncellemeler; özkaynak yönteminin uygulanması sonrasında yatırımcının, iştirakteki net 
yatırımı ile ilgili olarak herhangi bir ilave değer düşüklüğünü, yatırımın defter değerine ilave edilen 
şerefiye dahil herhangi bir varlığa tahsis edemeyeceği konusunda açıklık getirmektedir. Yapılan 
güncellemeler ayrıca, değer düşüklüğü geri çevrilmesinin, iştirak artışlarının geri kazanılabilir tutarı 
kapsamında düzeltme yapılarak kaydedilmesi gerektiği konusuna 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. 

• TMS 27 – Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardında yapılan güncellemelere göre, daha 
önce TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre ölçülen bağlı 
ortalıklara yapılan yatırımların TFRS 5 – Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan 
Faaliyetler standardına uygun olarak satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflanması durumunda 
TMS 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. 

• TMS 28 – İştiraklerdeki Yatırımlar standardında yapılan güncellemeler (ve bununla ilişkili olarak 
TMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartların da 
yapılan değişiklikler), iştirakteki bir yatırımın TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirildiği durumlarda TMS 28’te belirtilen bütün dipnot 
ve açıklamaların yerine TMS 32 ve TFRS 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. 

• TMS 31 – İş Ortaklıklarındaki Paylar standardında yapılan güncellemeler (ve bununla ilişkili 
olarak TMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar 
standartların da yapılan değişiklikler), iş ortaklıklarındaki bir yatırımın TMS 39 – Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirildiği durumlarda TMS 31’de 
belirtilen bütün dipnot ve açıklamaların yerine TMS 32 ve TFRS 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. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 

• UMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardında yapılan güncellemeler, satış maliyetleri 
düşülmüş gerçeğe uygun değerinin indirgenmiş nakit akımlarına göre belirlendiği durumlarda 
kullanım değeri hesaplamasına eşdeğer 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. 

• TMS 16 – Maddi Duran Varlıklar standardına ilişkin güncellemeler, kiralanıp daha sonra rutin 
olarak satılan varlıkların gösterimi konusunda değişiklikler getirmektedir. Yapılan güncellemeler, 
bu tür varlıkların, kiralamanın durdurulduğu ve satış amaçlı elde tutulan varlık haline geldiğinde 
defter değerleri ile stoklara sınıflanması ve bu varlıkların satışından elde edilen tutarların TMS 18 – 
Hâsılat standardına uygun olarak hasılat olarak muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurmaktadır. 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. 

 
• TMS 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 çeşit reklam ve tanıtım materyali olarak değerlendirilmelidir. 

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. 

• TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardındaki güncellemeler, belirli bir ömre sahip 
maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal yöntemle ulaşılandan daha az bir birikmiş itfa payının 
ortaya çıkmasına neden olabilecek ikna edici bir yöntemin desteklenmesini ortadan kaldırmaktadır. 
TMSK bu gözlemi, üretim birimlerine göre amortisman metodu sonucunda ortaya çıkan birikmiş 
amortismanın, doğrusal amortisman metodunda hesaplanan birikmiş amortismana göre az olması 
durumunda üretim birimlerine göre ayrılan amortismanın engelleneceğine dair iddiaları önlemek 
için ortadan kaldırmıştır. 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. 

 
• TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardına getirilen düzenlemelere göre; 

- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydaların, çalışanlara, hizmet sundukları dönemin sonundan 
itibaren on iki ay içinde tamamı ödenecek olan faydalar olduğunu belirterek çalışanlara sağlanan 
kısa vadeli ve uzun vadeli faydalar arasındaki farkı tanımlamaktadır. Sonuç olarak yapılan 
değişiklik; TMS 19 standardı içerisinde çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydaların tanımında bahsi 
geçen ‘12 aylık dönemine denk düşen’ kelimesi yerine ‘12 ay içinde ödenecek olan’ kelimesinin, 
çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydaların tanımında bahsi geçen ‘12 aylık döneme denk 
düşmeyen’ kelimesi yerine ‘12 ay içinde tamamı ödenmeyen’ kelimesinin getirilmiştir. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 

- Tanımlanmış fayda planlarının ölçülmesinde dikkate alınmadığı sürece plan idare maliyetlerinin 
düşülmesinin uygun olduğu konusunda açıklık getirmektedir. Diğer bir ifade ile, plan uygulama 
maliyetleri, plan varlıklarının getirisi içerisinde muhasebeleştirilir veya tanımlanmış fayda 
yükümlülüklerinin değerlemesinde kullanılan aktüeryal varsayımlar içerisine dahil edilir. 

- Gelecekte maaşlarda meydana gelebilecek artışlardan etkilenen fayda taahhütlerindeki değişimden 
kaynaklanan bir plan değişikliği azaltma olarak görülürken, geçmiş hizmetlere mal edilebilir 
faydaları değiştiren bir plan değişikliği, tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değerinde 
gerçekleşen bir azalma ile sonuçlandığında geçmiş hizmet maliyetinde eksi yönde bir artışa 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. 
 

• TMS 20 – Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 
standardın da yapılan güncellemeler, piyasada ki faiz oranlarının altında bir devlet kredisinden 
sağlanan faydanın, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun 
olarak belirlenen değeri ile TMS 20 standardına uygun olarak muhasebeleştirilen bir faydadan 
sağlanan getiri arasındaki fark olarak ölçülmesi gerektiğini belirtmektedir. 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. 

• TMS 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. 

• TMS 40 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında yapılan güncellemeler, gelecekte yatırım 
amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilen veya geliştirme aşamasındaki 
gayrimenkullerin TMS 40 standardının kapsamında olduğu belirtilmiştir. Gerçeğe uygun değer 
yöntemi seçilmişse, bu tarz varlıklar gerçeğe uygun değeri ile ölçülmelidir.  Bununla birlikte, inşa 
edilmekte olan gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa, ilgili 
gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği veya inşaatın 
tamamlandığı tarihlerden en erken olanı ortaya çıkana kadar ilgili gayrimenkuller maliyet bedelleri 
ile gösterilebilirler. 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. 

• TMS 41 –Tarımsal Faaliyetler standardına getirilen düzenlemeler, indirgenmiş nakit akışlarına göre 
gerçeğe uygun değer hesaplanırken piyasa odaklı bir iskonto oranının kullanılmasını ve gerçeğe 
uygun değer hesaplanırken biyolojik dönüşümü hesaba katarak yasağın ortadan kaldırılması ile ilgili 
hususları belirtmektedir. 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. 
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NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
2.4.22 Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar (Devamı) 

• UFRYK 13 “Müşteri Bağlılık Programları” müşterileri için bağlılık programları uygulayan ve bu 
programlara katılan şirketlerle ilişkilidir. Müşterilerin ücretsiz ya da indirimli ürünler ya da 
hizmetler gibi ödüller hak ettiği programlarla ilgilidir. Şirket’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 “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal   
Riskten Korunmasına” İlişkin yorumunu yayınlamıştır. Bu yorum , yurtdışındaki bir işletmede 
bulunan net yatırımlardan kaynaklanan döviz kuru riskine karşı kendini koruyan işletmelere 
uygulanır ve UMS 39 çerçevesinde finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasını amaçlar. 
UFRYK 16, Ekim 2008 tarihinden sonra başlayan senelik dönemler için geçerli olacaktır. Grup 
UFRYK 16’nın konsolide finansal tablolar üzerinde bir etkisinin olmayacağını düşünmektedir. 

• UFRYK 29 Ocak 2009 tarihinde UFRYK 18 “ Müşterilerden Varlık Transferi” yorumunu 
yayınlamıştır. UFRYK 18 müşterilerden edinilen maddi duran varlıkların veya ilgili maddi duran 
varlığın inşa edilmesi için alınan nakit tutarın ilgili müşteriyi bir şebekeye bağlaması ya da ürün 
veya servislere sürekli erişimini sağlaması ya da her ikisi için verilmesi durumunda nasıl 
muhasebeleştirileceğini yorumlamaktadır. UFRYK 18 1 Temmuz 2009 tarihi veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Grup UFRYK 18 ‘in konsolide finansal tablolar üzerinde 
önemli bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. 
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NOT 3 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

31.03.2009 31.12.2008

Kasa 68.770          31.617        
Bankalar
- vadesiz mevduat 11.307.019   495.703      
Diğer Hazır Değerler 3.590.449   8.327.593 
 Toplam 14.966.238 8.854.913  
Diğer hazır değerler esas olarak bir aydan kısa vadeye sahip kredi kartı slip alacaklarını içerir. 

Grup’un 31 Mart 2009 tarihi itibariyle bankada bloke mevduatı yoktur (31 Aralık 2008: yoktur). 

NOT 4 – FİNANSAL YATIRIMLAR 

Tutar Pay oranı Tutar Pay oranı
% %

Desa Enerji 2.757.188     4,05 2.757.188     4,05
Bintur 1.016.309     4,66 1.016.309     4,66
Çamlı Yem 283.057      0,19 283.057        0,19

4.056.554     4.056.554     

Tenzil: Değer düşüklüğü karşılığı (3.889.355)  (3.889.355)    
Toplam 167.199      167.199        

31.03.2009 31.12.2008

 
Grup’un satılmaya hazır finansal varlıkları, aktif sermaye piyasalarında işlem görmediklerinden ve 
makul değerleri güvenilir bir şekilde ölçülemediğinden, konsolide mali tablolarda enflasyon 
muhasebesinin sona erdiği tarihte geçerli olan satın alma gücünden değer düşüklüğü arındırılmış olarak 
taşınmaktadır.  

NOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR 

Para Birimi Yabancı Para 
Miktarı

TL Miktarı Faiz Oranı

Kısa vadeli finansal 
borçlar

TL - 35.924.422 %22 - %30
Toplam TL 35.924.422

31.03.2009

 

 

Para Birimi Yabancı Para 
Miktarı

TL Miktarı Faiz Oranı

Kısa vadeli finansal borçlar
TL - 48.486.380 %24 - %30

 Toplam TL 48.486.380

31.12.2008
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NOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 

Para birimi Faiz oranı TL Faiz oranı TL
Teminatsız rotatif krediler TL %22 - %30 35.924.422 %24 - %30 48.486.380

35.924.422 48.486.380

31.03.2009 31.12.2008

 

Finansal borçların geri ödeme planları şu şekildedir:  
 

31.03.2009 31.12.2008
0-6 ay 35.924.422 48.486.380
6-12 ay - -
 Toplam 35.924.422 48.486.380  
 
Şirketin 31 Mart 2009 itibari ile uzun vadeli finansal borçları bulunmamaktadır. Şirketin finansal 
borçları kısa vadeli olup, bunlar bankalardan kullanılan rotatif kredilerdir ve rotatif krediler üç aylık 
devre sonlarında ödenmektedir.  

NOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR  

Ticari alacaklar 31.03.2009 31.12.2008
Vadeli çekler ve alacak senetleri 36.971.265      37.477.543      
Müşteri cari hesapları 34.097.768    36.925.459      

71.069.033    74.403.002      

Tenzil : Şüpheli alacak karşılığı (17.413.325)    (16.959.020)    
Etkin faiz oranı yöntemine göre itfa edilmiş maliyet gideri (774.398)       (1.072.243)      
Ticari Alacaklar - net 52.881.310    56.371.739       

Vadeli çekler ve alacak senetleri üç aydan daha az vadelidir. 

Grup sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında zarar karşılığı ayırmaktadır. Karşılık 
tutarları, ilgili müşterilerin geri ödeme yapamayacağı veya sözkonusu alacaklar için alınmış olan 
teminatların değerinin gerçekleştirilemeyeceği düşünülen alacakları kapsar. 

Ticari alacaklar hesabı ile ilgili kur riski Not 26’da, kredi riski Not 27’de açıklanmıştır. 

Ticari Borçlar 31.03.2009 31.12.2008
Satıcılar cari hesapları 18.965.207      22.024.544      
Tenzil : Etkin faiz oranı yöntemine göre itfa edilmiş maliyet geliri (282.164)       (394.397)         
Ticari Borçlar – net 18.683.043    21.630.147        

Ticari borçlar hesabı ile ilgili kur riski Not 26’da, kredi riski Not 27’de açıklanmıştır. 
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Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 31.03.2009 31.12.2008
Katma değer vergisi alacağı 1.522.215 3.876.636
Verilen avanslar 134.503 217.632
Diğer 308.152 141.011
Toplam 1.964.870 4.235.279

31 Mart 2009 tarihindeki satılan malın maliyeti olarak giderleştirilen direk hammadde ve malzemeler 
ile yarı mamül ve mamül stoklarındaki değişimi 14.622.577 TL (31 Aralık 2008: 57.960.083 TL) 
olmuştur. 31 Mart 2009 tarihindeki stoklar üzerindeki değer düşüklüğü karşılığı 174.467 TL (31 
Aralık 2008: 261.398 TL) olmuştur. 31 Mart 2009 tarihinde değer düşüklüğü karşılığından geri 
çevrilen tutar yoktur. (31 Aralık 2008: 630.481 TL). Değer düşüklüğü karşılığı ve değer düşüklüğü 
karşılığından geri çevrilen tutarlar satılan malın maliyetine dahil edilmiştir. 

NOT 7 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR  

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık 
31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Mali Tablo Dipnotları 
 (Para Birimi: TL) 

Stokların 31 Mart 2009 tarihindeki sigorta bedeli 8.707.840 Avro'dur (31 Aralık 2008: 8.707.840 
Avro). 

(31 Aralık 2008: 464.147 TL) reklam malzemesi stokları bulunmaktadır.  

Diğer stokların içinde 1.347.535 TL (31 Aralık 2008: 1.317.858 TL) yedek parça, 488.271 TL  

31 Mart 2009'deki avans tutarının 881.857 TL’si Haliloğlu Dış Ticaret Limited Şirketi’nden 
alınmıştır. 

NOT 8 – STOKLAR 

 

Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31.03.2009 31.12.2008
Verilen depozito ve teminatlar 6.713 6.626
Toplam 6.713 6.626  

Diğer Kısa Vadeli Borçlar 31.03.2009 31.12.2008
Alınan sipariş avansları 885.548 2.002.923
Toplam 885.548 2.002.923

31.03.2009 31.12.2008
Hammadde stokları 4.276.634 6.214.638
Yarı mamül stokları 11.689.810 10.467.527
Mamül s 1.730.170
Emtia 368.412
Diğer 3.602.17 3.474.275

22.255.022

Tenzil : Değer düşüklüğü ka (174.467)       (261.398)      
Toplam 21.993.624  

 

tokları 3.113.766
553.123

1
23.235.504

rşılığı
 23.061.037    
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NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
Açılış Kapanış

 Maliyet 1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2009

 Arazi ve binalar 77.845.911           5.357               -                       806.880          78.658.148              
 Makine ve cihazlar 284.414.092           14.997               -                         16.678              284.445.767              
 Demirbaşlar 88.452.540             219.930             (100.589)            -                        88.571.881                
 Motorlu araçlar 1.849.740               -                         -                         -                        1.849.740                  
 Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar 12.695.021             837.907             (550.389)            -                        12.982.539                
 Yapılmakta olan yatırımlar 3.171.840             1.187.942        -                       (832.078)         3.527.704                

468.429.144         2.266.133        (650.978)           (8.520)             470.035.779            

 Tenzil:Birikmiş amortisman 1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2009
 Binalar 45.307.509             504.283             -                         -                        45.811.792                
 Makine ve cihazlar 238.686.540           1.381.250          -                         -                        240.067.790              
 Demirbaşlar 72.125.530             1.380.702          (85.575)              -                        73.420.657                
 Motorlu araçlar 1.591.735               19.410               -                         -                        1.611.145                  
 Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar 5.622.574             796.232           (550.574)           -                      5.868.232                

363.333.888         4.081.877        (636.149)           -                      366.779.616            

 Net defter değeri  105.095.256         103.256.163             
 

Dönemin amortisman giderlerinin 2.940.144 TL'si üretim maliyetine (31 Aralık 2008: 14.714.300 TL), 47.979 TL'si genel yönetim giderlerine (31 Aralık 
2008: 239.254 TL) ve 1.093.754 TL'si ise pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine (31 Aralık 2008: 4.440.587 TL) verilmiştir. Grup’un maddi duran 
varlıkları içinde yer alan ve finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmış varlıklarının  toplam net defter değeri 31 Mart 2009 itibariyle 395.804 TL’dir (31 
Aralık 2008: 419.678 TL). 
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Açılış Kapanış
 Maliyet 1 Ocak 2008 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2008

 Arazi ve binalar 78.523.989             119.276             (813.753)            16.399              77.845.911                
 Makine ve cihazlar 275.419.624           1.563.705          (109.551)            7.540.314         284.414.092              
 Demirbaşlar 85.059.602             3.867.312          (864.160)            389.786            88.452.540                
 Motorlu araçlar 2.240.182               163.718             (554.160)            - 1.849.740                  
 Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar 14.325.537             90.106               (1.720.622)         - 12.695.021                
 Yapılmakta olan yatırımlar 7.252.243             3.898.368        - (7.978.771)      3.171.840                

462.821.177         9.702.485        (4.062.246)        (32.272)           468.429.144            

 Tenzil:Birikmiş amortisman 1 Ocak 2008 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2008
 Binalar 43.430.835             2.118.791          (242.117)            - 45.307.509                
 Makine ve cihazlar 232.000.466           6.740.493          (54.419)              - 238.686.540              
 Demirbaşlar 67.286.473             5.510.950          (671.893)            - 72.125.530                
 Motorlu araçlar 2.038.774               103.528             (550.567)            - 1.591.735                  
 Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar 2.196.307             4.920.379        (1.494.112)        - 5.622.574                

346.952.855         19.394.141      (3.013.108)        -                      363.333.888            

 Net defter değeri  115.868.322         105.095.256             

Maddi duran varlıkların 31 Mart 2009 tarihindeki sigorta bedeli 117.711.620 Avro'dur (31 Aralık 2008: 117.711.620 Avro). 

Net defter değeri Makine ve cihazlar Motorlu araçlar Toplam

31 Mart 2009 322.557 73.247 395.804
31 Aralık 2008 335.460 84.218 419.678  

NOT 9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
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NOT 10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR   

Açılış Kapanış
1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2009

 Haklar 7.820.648       17.265       -                8.520        7.846.433            
 Tenzil:Birikmiş itfa payları 7.157.802      133.446   -              -               7.291.248           

662.846         (116.181)  8.520       555.185               
Dönemin itfa paylarının 94.668 TL'si üretim maliyetine (31 Aralık 2008: 369.440 TL), 38.622 TL'si 
genel yönetim giderlerine (31 Aralık 2008: 289.748 TL) ve 156 TL'si ise pazarlama, satış ve dağıtım 
giderlerine (31 Aralık 2008: 2.973 TL) verilmiştir. 
 

Açılış Kapanış
1 Ocak 2008 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2008

 Haklar 7.719.435       78.917       (9.976)       32.272      7.820.648            
 Tenzil:Birikmiş itfa payları 6.505.617      662.161   (9.976)     7.157.802           

1.213.818      (583.244)  32.272     662.846               
 
 NOT 11 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

Yatırım Teşvik Belgeleri 

Grup’un yatırım harcamaları ile ilgili çeşitli yatırım teşvik belgeleri bulunmaktadır. Grup’un 2007 ve 
2008 içerisinde yararlanmış olduğu yatırım indirimi tutarı bulunmamaktadır. Yatırım indirimi ile ilgili 
uygulama 1 Ocak 2006 tarihinde sona ermiştir, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat 
hükümlerine göre hesaplanan yatırım indirimi istisnası tutarları, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri 
çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirilebilirler.  

Grup’un  teşvik belgeli ve belgesiz yatırımları nedeniyle 31 Mart 2009 yılında kullanılabileceği yatırım 
indirimi tutarı 31,6 milyon TL'dir (31 Aralık 2008: 31,4 milyon TL). Grup yönetimi bu yatırım indirimi 
tutarını ileriki yıllarda indirim konusu yapamayacağından, söz konusu farkların vergi avantajı etkisini 
konsolide mali tablolarda yansıtmamıştır (Not 23). 

NOT 12 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Kısa vadeli borç karşılıkları 31.03.2009 31.12.2008
Özel tüketim vergisi ( ÖTV) karşılığı 17.851.346          17.851.346          
Kullanılmayan izin karşılığı 1.988.376            1.897.046            
Lisans karşılığı 697.685               1.624.849            
Danışmanlık karşılığı -                           1.446.894            
Dava harcı karşılığı 981.050               1.002.825            
İskonto karşılığı 2.290.040            810.000               
Diğer 1.319.863          1.169.067          
Toplam 25.128.360        25.802.027         

Aşağıda da ayrıntılarıyla açıkladığı üzere, Grup yönetimi vergi dairesine fazladan ödendiğini düşündüğü 
Özel Tüketim Vergisi’nin iadesi için vergi mahkemelerinde, ve bu fazla ödemenin nedeni olan Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın (“BKK”) iptali için de Danıştay nezdinde 2004, 2005 ve 2006 yıllarında çeşitli davalar 
açmıştır.  
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NOT 12 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 

Bu davalar ile ilgili olarak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine Grup yönetimi 2005 ve 
2006 yılları içinde bazı dönemlere ilişkin ÖTV beyannamelerini, 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanan ÖTV kanununa ekli 3 sayılı listede bira için belirlenen oran ve tutardan yüksek olanı üzerinde 
hesaplamış ve buna göre ödeme yapmıştır. Grup yönetimi yürütmesi durdurulan BKK’na göre ödenmesi 
gereken daha yüksek olan ÖTV tutarı ile fiilen ödediği daha az tutar arasındaki fark için konsolide mali 
tablolarda karşılık ayırmıştır. 

Danıştay 7. Dairesi nezdinde 05/8410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için açılan davada verilen 
yürütmenin durdurulması kararı, aynı davada Danıştay’ın ayırma kararı vermesi üzerine, hükmünü 
yitirmiştir. Bu nedenle, bu yürütmeyi durdurma kararına istinaden eksik ödenen 2005/Haziran, Temmuz 
ve Ağustos ayları ÖTV bedelleri gecikme cezaları dahil olmak üzere toplam 51.846.839 TL olarak vergi 
dairesine ödenmiştir ve anapara için ayrılan 22.308.547 TL karşılık iptal edilmiştir. Bu bedellerin Türk 
Tuborg’a iadesi için davalar açılmıştır.  

Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 

Türk Tuborg, daha önce ihtirazi kayıt ile ödemiş olduğu ve hukuka aykırı olarak tahsil edildiğini iddia 
ettiği Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nin sırasıyla 2004 Eylül-Aralık arası dönemine, 
2005 Şubat-Mayıs arası dönemine, 2005 Eylül ayına, 26-31 Ağustos ile 23-31 Aralık 2005   günlerine,  
2006 Ocak ayına ve 1-13 Şubat 2006 günlerine ait taksitlerine ilişkin olarak tahakkukların iptali ve 
iadesi için İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne karşı dava açmıştır. Sözkonusu ÖTV ve 
dolayısıyla Katma Değer Vergisi tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararları’nın (“BKK”) da –
Anayasa ve hukuka aykırılığı gerekçesiyle iptal talepli davalar açılmıştır. Yukarıda sayılan dava konusu 
dönemlere ilişkin ÖTV tutarlarını belirleyen 04/6992, 04/7792, 05/8410, 05/9281 ve 05/9796 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararları’nın iptali için açılmış davalarda Danıştay 7.Dairesi’nce yürütmenin 
durdurulmasına (05/9796 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının keenlemyekün olduğuna) karar vermiş ve 
dayanak mevzuat hükmünün iptali için Anayasa mahkemesine gitmiştir KDV bedellerinin iadesine 
ilişkin olarak açılan davalardan 9 tanesi (sırasıyla İzmir 2. Vergi Mahkemesi 2004/605 E., 2004/978 E., 
2006/327 E. ve 2006/328 E., İzmir 3. Vergi Mahkemesi 2004/706 E., 2004/799 E., 2005/115 E., 
2005/334 E., ve İzmir 4. Vergi Mahkemesi 2006/238 E. sayılı davalar) Türk Tuborg aleyhine 
sonuçlanmıştır, sözkonusu kararlar kesinleşmiştir.  Danıştay 7. Dairesi 2008/1953 Karar No’lu 
kararıyla, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ın görevine giren Bakanlar Kurulu Kararı ile 2576 
sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 6. maddesi uyarınca vergi mahkemelerinin görevine giren ihtirazi kayıtla ödenen verginin 
iadesi istemine karşı aynı dilekçe ile Danıştay’da idari dava açılmasına olanak bulunmadığına 
hükmederek ilk 3 dava için düzenleyici işleme ve uygulama işlemine karşı ayrı ayrı dava açmakta 
serbest olmak üzere yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar vermiştir. Bunun sonucunda Grup 
yönetimi toplam 11 adet dava açmıştır. Grup rapor tarihi itibariyle ilişikteki konsolide mali tablolarda 
yürütmesi durdurulan BKK’larına göre ödenmesi gereken daha yüksek ÖTV tutarı ile fiilen ödenen 
daha az tutar arasındaki fark için 17.851.346 TL karşılık ayrılmıştır.  

31 Mart 2009 tarihi itibariyle Grup’un, 3.922.087 TL tutarında verilen teminat mektupları (31 Aralık 
2008: 3.794.728 TL) bulunmaktadır. 

31 Mart 2009 tarihi itibariyle Grup’un 86.498.436 TL tutarında ÖTV davası ile ilgili şarta bağlı alacağı  
(31 Aralık 2008: 86.498.436 TL) bulunmaktadır. 
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NOT 13 – TAAHHÜTLER 

Operasyonel Kiralar  

Grup’un Kiracı Olduğu Operasyonel Kiralamalar   

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle operasyonel kiralama borçları aşağıda belirtilmiştir: 

Döviz Cinsi
Yabancı 

Para Tutarı TL Tutarı
Yabancı 

Para Tutarı TL Tutarı
Yabancı 

Para Tutarı TL Tutarı
ABD Doları 165.000 278.520 1.147.500 1.936.980 - -
Avro 103.222 229.752 51.407 114.422 - -
YTL 64.610 64.610 - - - -
Toplam 572.882 2.051.402

31.03.2009
1 Yıl 1-5 yıl arası 5 Yıldan uzun

 

Döviz Cinsi
Yabancı 

Para Tutarı TL Tutarı
Yabancı 

Para Tutarı TL Tutarı
Yabancı 

Para Tutarı TL Tutarı
ABD Doları 188.214 284.636 1.188.750 1.797.747 - -
Avro 116.328 249.036 69.900 149.642 - -
YTL 27.774 27.774 - - - -
Toplam 561.446 1.947.389

31.12.2008
1 Yıl 1-5 yıl arası 5 Yıldan uzun

 

 NOT 14 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 

Aşağıda belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, çalışanların emeklilikleri ile ilgili yükümlülük doğuran 
herhangi bir sözleşme yoktur. 

Türk kanunlarına göre Grup en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan, iş ilişkisi kesilen, 
askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Mart 2009 tarihi 
itibariyle 2.260,05 TL (31 Aralık 2008: 2.173,19 TL) ile sınırlandırılmıştır. 

Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.  

Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasına yönelik aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır. 

 31.03.2009 31.12.2008  

İskonto oranı %6,26 %6,26 
Emekli olasılığının tahmini %95 %95 

Temel varsayım, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için tavan yükümlülüğünün artmasıdır. 
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.  
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NOT 14 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

31.03.2009 31.12.2008
Açılış bakiyesi 2.839.776 2.449.157
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklardaki artış – net 279.919       862.770       
Dönem içerisinde ödenen miktar (13.485)      (472.151)     
Kapanış bakiyesi 3.106.210  2.839.776   

 Grup tarafından 31 Mart 2009 tarihi itibariyle istihdam edilen ortalama personel sayısı toplam 500’dür 
(31 Aralık 2008: 531). 

NOT 15 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Diğer Dönen Varlıklar 31.03.2009 31.12.2008
Gelecek aylara ait giderler 1.505.996    1.914.125    
Stok sipariş avansları 4.305.609    2.698.256    
Gelir tahakkukları 47.900       -                   
Toplam 5.859.505  4.612.381     
Gelecek aylara ait giderlerden 761.168 TL’lik (31 Aralık 2008: 1.082.715) tutar peşin ödenen 
sigortalardan ve 371.507 TL lik ( 31 Aralık 2007: 81.801 TL) tutar peşin ödenen reklam ve sponsorluk 
bedellerinden oluşmaktadır. Stok sipariş avansları ilk madde ve malzeme alımına ilişkin yapılan 
ödemelerden oluşmaktadır. 

Diğer Duran Varlıklar 31.03.2009 31.12.2008
Gelecek yıllara ait giderler 42.842 42.617
Duran varlık avansları 111.324 -
Toplam 154.166 42.617  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.03.2009 31.12.2008
Ödenecek vergi ve fonlar 12.308.038 22.726.660
Alınan depozitolar 6.168.021 0
Ödenecek giderler 390.435 0
Diğer 3.807 0
Toplam 18.870.301 22.726.660  
NOT 16 – ÖZKAYNAKLAR 

Sermaye 

Grup’un onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi, aşağıdaki gibidir: 

31.03.2009 31.12.2008

Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile) 400.000.000 400.000.000
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye 99.971.560 99.971.560
Sermaye avansı 197.372.733 175.196.849  

Şirket 2009 yılı içinde ana ortak International Beer Breweries'den 22.175.884 TL tutarında sermaye 
avansı almıştır. 2008 yılında ana ortak International Beer Breweries'den 6.044.798 TL, eski ana ortak 
olan Carlsberg Breweries A/S’den 169.152.051 TL tutarında sermaye avansı almıştır. 

Şirket 2008 yılında kayıtlı sermaye tavanını 200.000.000 TL’den 400.000.000 TL’ye çıkarmıştır. 
Türkiye’deki şirketler, hissedarlarına bedelsiz hisse çıkararak verme durumunda kayıtlı sermaye 
tavanını aşabilirler.  
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NOT 16 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

Şirket’in ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir:  

Hissedarlar Tutar Pay % Tutar Pay %
International Beer Breweries Ltd 95.659.375 95,69 95.659.375 95,69
Diğer 4.312.185 4,31 4.312.185 4,31
Toplam ödenmiş sermaye 99.971.560 100,00 99.971.560 100,00

31.03.2009 31.12.2008

 

23 Ekim 2008 itibariyle, Carlsberg Breweries A/S elinde bulundurmakta olduğu %95,69’luk payı CBC 
Group’a bağlı bir kuruluş olan International Beer Breweries Ltd’e devretmiştir. 

Her biri 1 YKr nominal değere sahip 9.997.156.000 (31 Aralık 2008: 9.997.156.000) adet hisse 
bulunmaktadır. İmtiyazlı hisse yoktur.  

Tarihi Değerler
Özsermaye Endekslenmiş 

Değerler
Enflasyon Düzeltmesi 

Farkı
Sermaye 99.971.560 377.584.521 277.612.961  

Sermaye Yedekleri 

Seri: XI No: 25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda 
özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Hisse Senetleri İhraç Primleri, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, 
Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap 
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi 
farkları” hesabında yer verilir. 

Hisse senetleri ihraç primleri Şirket’in halka arz edilen hisselerinin nominal tutarı ile satış tutarı 
arasındaki farkı temsil etmektedir. Bu prim, özsermayeye kaydedilmiş olup, dağıtıma açık değildir.  

Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye 
artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; 
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. 
 

31.03.2009 31.12.2008
Hisse senetleri ihraç primleri 40.913 40.913
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 277.612.961 277.612.961
Riskten korunma fonu - -
Toplam sermaye yedekleri 277.653.874 277.653.874  
 
Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya 
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar 
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir.  
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NOT 16 – ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal 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 dağıtımına ilişkin yeni düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere payları borsada işlem 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 temettünün sermayeye 
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli 
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine, 

Tebliğ’in 1’inci maddesi uyarınca belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış 
sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık 
bünyesinde bırakılabilmesine  

• Tebliğ’in 6’ncı maddesinde yer alan temettü dağıtım zamanına ilişkin sürelerin; 

- (i) Temettünün tamamı nakden dağıtılacaksa, temettünün hesap dönemini izleyen 
beşinci 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 beşinci ay sonuna kadar SPK’ya 
başvuruda 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 işlemlerin ayrı ayrı ancak anılan bentlerde yer alan süreler dahilinde 
yerine getirilmesine, 

• Payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurullarınca genel kurulun onayına 
sunulacak kar dağıtım önerisine ilişkin karar alınması ve/veya doğrudan ortaklıkların genel 
kurullarında kar dağıtımının karara bağlanması durumunda söz konusu kararlara ilişkin 
Seri:VIII, No:39 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca 
yapılacak özel durum açıklamasının ekinde bu tabloların da hazırlanarak kamuya 
duyurulmasına ve tabloların bir örneğinin SPK’ya iletilmesine karar verilmiştir. 

Geçmiş Yıllar Zararları 
Grup’un SPK Seri:XI, No:29 sayılı tebliğe göre düzenlediği bilançosunda göstermiş olduğu geçmiş 
yıllar zararları 31 Mart 2009 itibariyle 474.267.716 TL’dir  (31 Aralık 2008: 367.139.558 TL).  

 

 

 



TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık 
31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Mali Tablo Dipnotları 
 (Para Birimi: TL) 

 

 36 
 

NOT 17 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

Satış gelirleri 31.03.2009 31.03.2008
Yurt içi satışlar 74.048.147      75.424.907        
Yurtdışı satışlar 9.851.466        5.029.481          
Satıştan iadeler (235.702)          (597.276)            
Satış iskontoları (13.173.898)     (15.064.627)       
Bira vergileri (30.166.824)   (32.098.488)       
Toplam 40.323.189    32.693.997         

Satışların maliyeti 31.03.2009 31.03.2008
Toplam üretim maliyeti 26.975.227    21.909.678        
Direk hammadde ve malzeme giderleri 17.228.456      12.482.240        
İşçilik giderleri 1.560.343        1.611.373          
Tükenme payı ve amortisman giderleri 3.034.812        3.485.419          
Diğer üretim giderleri 5.151.616        4.330.646          
Yarı mamül değişimi (1.222.283)     (184.023)            

Dönem başı yarı mamül 10.467.527      8.901.353          
Dönem sonu yarı mamül 11.689.810      9.085.376          

Mamül değişimi (1.383.596)     (1.633.553)         
Dönem başı mamül 1.730.170        1.141.903          
Dönem sonu mamül 3.113.766      2.775.456          
Toplam 24.369.348    20.092.102        
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NOT 18 – PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM 
GİDERLERİ 

Genel yönetim giderleri 31.03.2009 31.03.2008
Personel giderleri 1.676.599 2.093.608
Dışarıdan sağlanan hizmetler 549.519 748.756
Danışmanlık ücretleri 128.860 535.489
Kıdem tazminatı gideri 279.919 272.451
Amortisman ve itfa payları 86.601 149.581
Vergi, resim ve harçlar 154.149 45.856
Kira giderleri 129.198 45.638
İletişim giderleri 52.410 65.385
Seyahat giderleri 43.989 63.467
Diğer 303.122 309.177
Toplam 3.404.366 4.329.408  

Satış, dağıtım ve pazarlama giderleri 31.03.2009 31.03.2008
Personel giderleri 1.035.292 2.857.494
Pazarlama giderleri 3.676.211 3.881.852
Nakliye giderleri 1.983.191 2.220.057
Amortisman ve itfa payları 1.093.910 1.192.882
Dışarıdan sağlanan hizmetler 704.537 638.591
Kira giderleri 636.215 578.398
Enerji giderleri 402.082 563.064
Harici bakım ve onarım giderleri 225.147 219.154
Mahkeme ve noter giderleri 146.114 164.429
Haberleşme giderleri 105.986 122.949
Diğer 448.084 1.358.125
Toplam 10.456.769 13.796.995

Toplam Faaliyet Giderleri 13.861.135 18.126.403  
NOT 19 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 

31.03.2009 31.03.2008
Satış gelirleri (net) 40.323.189      32.693.997      
Diğer gelirler 817.483           633.098           
Yarı mamül ve mamül değişimi 2.605.879        1.817.576        
Direk hammadde ve malzeme giderleri (17.228.456)     (12.482.240)     
Personel giderleri (7.193.072)       (7.859.285)       
Amortisman ve itfa payları (4.215.323)       (4.827.882)       
Diğer giderler (13.061.637)     (15.254.049)     
Finansman geliri/gideri (2.504.012)       (11.006.902)     
Toplam giderler (41.596.621)     (49.612.782)     
Vergi öncesi zarar (455.949)        (16.285.687)     
Vergi gideri / geliri
Dönem zararı (455.949)        (16.285.687)      
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NOT 20 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER 

Diğer faaliyetlerden gelirler 31.03.2009 31.03.2008
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılığı (gelir) 119.364       271.077       
Tazminat gelirleri 152.655       121.795       
Yedek parça stokları 26.592         -                   
Önceki dönem gelir ve karlar 35.800         -                   
Konusu kalmayan stok değer düşüklüğü karşılığı 86.931         20.636         
Konusu Kalmayan İade Karşılıkları 358.075       -                   
Promosyon malzemesi satışı -                   8.825           
Sabit kıymet satış karları 6.156           45.090         
Diğer 31.910        165.675      
Toplam 817.483      633.098       

Diğer faaliyetlerden giderler 31.03.2009 31.03.2008
Şüpheli alacak karşılığı ( Not 26) 573.669       30.744         
Sabit kıymet satış zararları 4.844           -                   
Komisyon giderleri 95.063         89.399         
Önceki dönem gider ve zararları 77.174         109.440       
Promosyon malzemesi satışı giderleri -                   7.668           
Diğer 111.376      150.124      
Toplam 862.126       387.375       

Net diğer faaliyet giderleri (44.643)       245.723       

NOT 21 - FİNANSAL GELİRLER  

Finansal gelirler 31.03.2009 31.03.2008
Kur farkı geliri 651.599 479.283
Faiz geliri 102.368 162.268
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 1.111.758 958.992
Diğer 284.637 0
Toplam 2.150.362 1.600.543  

NOT 22 - FİNANSAL GİDERLER 

Finansal giderler 31.03.2009 31.03.2008
Faiz gideri 3.078.951 3.650.510
Kur farkı gideri 605.425 7.859.533
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 926.145 1.009.424
Diğer 43.853 87.978
Toplam 4.654.374 12.607.445  
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NOT 23 –VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) 

31 Mart 2009 itibariyle toplam geçici farklar ve bunların yol açtığı ertelenen vergi yükümlülükleri 
aşağıdaki gibidir: 

Ertelenmiş Ertelenmiş
Birikmiş vergi Birikmiş vergi

geçici farklar yükümlülüğü geçici farklar yükümlülüğü
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 1.088.761         (217.752)            1.691.606          (338.321)            
Envanter üzerindeki fark 593.627            (118.725)            519.010             (103.802)            
Tahakkuk etmemiş faiz geliri/gideri-net -                        -                         262.876             (52.575)              
Diğer 2.137.599         (427.520)            1.145.655          (229.131)            
Geçmiş yıl zararları (3.819.987)      763.997           (3.619.147)        723.829             
Toplam -                      -                       -                        -                        

31.03.2009 31.12.2008

 
Grup, aşağıda belirtilen indirilebilir geçici zamanlama farkları, yatırım indirimi ve geçmiş yıl zararlarını 
ilerki yıllarda indirim konusu yapamayacağından, sözkonusu farkların ertelenmiş vergi varlığı etkisini 
konsolide mali tablolarına yansıtmamıştır. 

31.03.2009 31.12.2008
İndirilebilir geçici zamanlama farkları 38.932.883 38.619.336
Yatırım indirimi 31.576.516 31.398.523
Geçmiş yıl zararları 131.483.727 164.040.011
Toplam 201.993.126 234.057.870  
Grup, bu değerlendirmesini yaparken faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler, ilerideki dönemlerdeki 
vergiye tabi kar tahminleri, Türkiye’nin genel ekonomik ve politik durumu ve Türkiye ve/veya Grup’u 
etkileyebilecek uluslararası genel ekonomik ve politik durum gibi faktörleri dikkate almaktadır. 
Yukarıda belirtilen indirilebilir geçici zamanlama farklarının çoğunluğu maddi duran varlıklar, kıdem 
tazminatı karşılığı, şüpheli alacak karşılığı ve Özel Tüketim Vergisi karşılığından oluşan geçici 
zamanlama farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 
21 Eylül 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %20 olarak 
uygulanmaktadır.  
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler.  
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 
birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve ay 
sonuna kadar ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe 
kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
8 Nisan 2006 tarih ve 26133 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5479 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile 
Gelir Vergisi Kanunu'nun "Yatırım İndirimi İstisnası"nı düzenleyen 19. maddesi 1 Ocak 2006 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, yine aynı kanunla Gelir 
Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 69. madde ile yatırım indirimi uygulamasında geçiş dönemine ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. 31 Aralık 2005 tarihine kadar yapılmış olan yatırım harcamaları üzerinden 
hak kazanılmış olan ve 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanmış yatırımlarla ilgili olarak yapılacak 
yatırım harcamaları üzerinden hesaplanacak yatırım indirimi tutarlarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarına 
ilişkin vergi matrahlarının tespitinde indirimine imkân tanımaktadır. Bu dönem sonunda yatırım indirimi 
uygulaması tamamen ortadan kalkmakta ve kullanılamayan yatırım indirimi istisna tutarlarının 2009 ve 
sonraki yıllara ilişkin beyanlarda indirimine olanak sağlanmamaktadır.  
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NOT 23 –VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) 
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Şirket’in Bağlı Ortaklık ile konsolide ettiği mali tabloları 
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara 
yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. 
Buna göre konsolide zarar tablosunda yer alan vergi gelirleri ve giderleri aşağıdaki gibidir:  

31.03.2009 31.03.2008
Cari yıl -                        -                         
Ertelenen vergi geliri -                      -
Toplam vergi geliri / (gideri) -                      -                         
31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, hesaplanan gelir vergisi, 
aşağıda gösterilen ve vergi öncesi zarara yasal vergi oranı uygulanarak bulunan tutardan farklıdır:  

% 31.03.2009 % 31.03.2008
Vergi öncesi zarar 4.991.953        (16.285.687)      
Yasal vergi oranı ile hesaplanan vergi geliri 20% (998.391)            20% 3.257.138           
Vergi cezası 0% -                         0% -                          
Diğer vergiye tabi olmayan düzeltmeler 42% 2.079.290          17% (2.687.878)         
Kanunen kabul edilmeyen giderler -22% (1.080.899)       3% (569.260)           
Vergi gideri 0% -                       0% -                         
NOT 24 – HİSSE BAŞINA ZARAR  

31.03.2009 31.03.2008
Net dönem zararı (455.949)              (16.285.687)         
Beheri 1 YKr nominal değerli hisselerin adedi 9.997.156.000   9.997.156.000   

Hisse başına esas ve nispi zarar (YKr) (0,00)                  (0,16)                    
 

NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI  

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar 

31 Mart 2009 tarihi itibariyle Grup’un ilişkili taraflardan ticari alacağı bulunmamaktadır. 

b) İlişkili taraflardan diğer alacaklar 

31 Mart 2009 tarihi itibariyle Grup’un ilişkili taraflardan diğer alacağı bulunmamaktadır. 
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

c) İlişkili taraflara olan ticari borçlar  

31.03.2009 31.12.2008
Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 494.572 370.822
Diğer 146 3.109
Toplam 494.718 373.931  
İlişkili taraflara olan borçlar hesabı ile ilgili kur riski Not 26’da, kredi riski Not 27’de açıklanmıştır. 

d) Mal ve Hizmet Alımları 
 

31.03.2009 31.03.2008
Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 1.115.527    1.237.660    
Carlsberg Breweries A/S -                   947.337       
Polska -                   242.636       
Carlsberg IT -                   198.073       
Toplam 1.115.527  2.625.706    
 
Grup, 2008 yılında Carlsberg Breweries A/S‘den çeşitli promosyon malzemesi ve danışmanlık hizmeti, 
Polska ve Carlsberg IT şirketlerinden bilgi teknolojileri hizmeti almıştır(1). Desa Enerji ise Grup’un 
elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.  
 

e) Mal ve Hizmet Satışları 

31.03.2009 31.03.2008
Carlsberg Breweries A/S -                  1.854.844    
Carlsberg Canada -                  101.974       
Carlsberg Italy -                  222.457       
Pivara -                  28.891         
Diğer -                4.568          
Toplam -                2.212.734    
2008 yılında mal satışları Carlsberg Breweries A/S; Pivara, Carlsberg USA, İtalya ve Kanada’ya yapılan 
bira ihracatından kaynaklanmaktadır(1) .
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NOT 25 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

f) Lisans Hizmet Bedeli 

31.03.2009 31.03.2008
Carlsberg Breweries A/S -                 678.692      
Toplam -                 678.692       

2008 yılında oluşan lisans giderinin 489.828 TL tutarındaki kısmı satış giderleri, geri kalan 188.864 TL 
tutarındaki kısmı ise satılan malın maliyeti kalemi altında muhasebeleştirilmiştir (1). 
(1) 23 Ekim 2008 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesiyle Carlsberg Breweries A/S hisselerini CBC 
Group’a dahil bir kuruluş olan International Beer Breweries Ltd’ye devretmiştir. 

g) Üst düzey idari personel ile yapılan işlemler 

Üst düzey idari personel, Grup’un direktör ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.  

31 Mart 2009 ve 2008  tarihleri itibariyle Grup’un direktör ve üst düzey yöneticilerinin Grup’tan 
kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır.  

Grup, direktör ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamaktadır.  

31 Mart 2009 ve 31 Mart 2008 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde üst düzey idari 
personele sağlanan toplam menfaatler aşağıdaki gibidir: 
  

31.03.2009 31.03.2008
Salaries 936.289       1.065.518    
Bonus Payments 219.222       433.889       
Other 167.841     306.573      
Total 1.323.352  1.805.980    
 
 NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ 
Finansal Risk Yönetimi 

Grup faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır. 
• Kredi Riski 
• Likidite Riski 
• Piyasa Riski 
Bu dipnot Grup’un yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Grup’un bu risklerin 
yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.  
Grup Yönetim Kurulu, Grup’un risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak 
sorumluluk sahibidir. 

Grup’un risk yönetimi politikaları Grup’un maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği 
riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Grup’un riskleri için 
uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Grup çeşitli eğitim 
ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm 
çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır. 
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

Kredi riski 

Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeme risk unsurunu taşır. 
Bu riskler, kredi değerlendirmeleri ve tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol 
edilir.  

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Şirket 
yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski 
kısıtlayarak ve gerektirdiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup yurtiçinde büyük oranda bayilik 
sistemiyle çalışmaktadır. Şirket, bayilerinden aldığı teminat mektupları, ipotekler ve satış öncesi alınan 
bağlantı senetleriyle, tahsilât riskini azaltmakta ve bayilerden alınan bu teminatlarla alacaklarını 
kıyaslayarak bayilerin teminat dışı siparişlerini kontrol etmektedir. Ayrılan karşılıkların, Şirket’in ticari 
alacaklarının tahsilâtında ki geçmiş deneyimlerine bakıldığında, öngörülen sınırlar içinde olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla yönetim, ayrılan karşılıklar dışında Şirket’in ticari alacakları ile ilgili ilave risk 
öngörmemektedir. 

Likidite riski 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi çeşitli finansal kuruluşlardan 
yeterli finansman olanakları temin edilerek likidite riski yönetilmektedir. Likidite riski, Şirket’in 
finansal yükümlülüklerini vadesi geldiğinde karşılayamama riskini ifade eder. Şirket’in likidite yönetimi 
yaklaşımı, her dönem yeterli likiditeye sahip olup vadeleri geldiğinde yükümlülüklerini hem olağan hem 
de zor koşullarda herhangi bir kabul edilemez bir zarara ve Şirket’in piyasada ki ismine zarar vermeden 
karşılamaktır. 

Piyasa riski 

Piyasa riski, faiz oranı ve hisse fiyatları gibi piyasa fiyatlarındaki değişimi ifade eder. Piyasa 
fiyatlarındaki değişimler Şirket’in gelirlerini etkilediği için Şirket piyasa riskine maruz kalmaktadır. 
Şirket, faiz oranı bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin 
etkisinden doğan faiz oranı riskine açıktır. Şirket bu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve 
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetmektedir ve bu yönde faiz doğuran 
varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir. 
Faiz Oranı Riski  
Şirket faiz oranlarındaki değişikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinde dolayı 
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. 
Döviz Kuru Riski 
Şirket ithalat işlemlerine ilişkin olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Bu tip işlemleri Şirket yönetimi 
Avro ve ABD Doları bazında gerçekleştirmektedir. 
 
Risk Yönetimi Açıklamaları 
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan risk yönetim 
programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı 

Faiz oranı riski 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup’un faiz oranı riski bulunmamaktadır. 

Döviz kuru riski 
Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak 
değişmesinden doğan risktir. Şirket’in net varlıkları, gerçekleştirdiği ihracat satışları ve hammadde ithalatı 
sebebiyle yabancı para kur riskine maruzdur. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu 
dengeleyici bir politika izlemektedir. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD Doları 
ve Avro’dur . 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu varlık ve 
yükümlülükler aşağıdaki gibidir:  

31.03.2009 31.12.2008
Varlıklar 16.586.236        8.244.452       
Yükümlülükler (2.008.486)       (3.478.136)     
Net döviz fazlası/( açık ) pozisyonu 14.577.750      4.766.316        
 

TL karşılığı (fonksiyonel para 
birimi) ABD Doları Avro CHF Diğer

Nakit ve nakit benzerleri 9.283.940                                 5.499.965       -                   -                -                      
Ticari alacaklar 3.061.032                                 1.414.743       302.339       -                -                      
Parasal finansal varlıklar 4.241.264                                2.381            1.903.695  -                -                     
Dönen varlıklar 16.586.236                              6.917.089     2.206.034  -                -                     
Toplam varlıklar 16.586.236                              6.917.089     2.206.034  -                -                     
Ticari borçlar 2.008.486                                 45.118            688.470       -                4.632.757        
Kısa vadeli yükümlülükler 2.008.486                                45.118          688.470     -                4.632.757       
Toplam yükümlülükler 2.008.486                                45.118          688.470     -                4.632.757       
Net yabancı para varlık/ 
(yükümlülük) pozisyonu 14.577.750                               6.871.971       1.517.564    -                (4.632.757)      

TL karşılığı (fonksiyonel para 
birimi) ABD Doları Avro CHF Diğer

Nakit ve nakit benzerleri -                                                -                     -                   -                -                      
Ticari alacaklar 5.563.656                                 2.960.981       507.177       - -
Parasal finansal varlıklar 2.680.796                                 1.381              1.212.303    58.327       -
Dönen varlıklar 8.244.452                                 2.962.362       1.719.480    58.327       -
Toplam varlıklar 8.244.452                                2.962.362     1.719.480  58.327       -
Ticari borçlar 3.478.136                                 98.641            1.415.564    - 16.938.318      
Kısa vadeli yükümlülükler 3.478.136                                 98.641            1.415.564    - 16.938.318      
Toplam yükümlülükler 3.478.136                                98.641          1.415.564  - 16.938.318     
Net yabancı para varlık/ 
(yükümlülük) pozisyonu 4.766.316                                 2.863.721       303.916       58.327       (16.938.318)    

31.03.2009

31.12.2008
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

İlgili döviz kuru riski için Grup’un döviz riski yukarıda detaylı olarak açıklanmıştır. Bu döviz 
pozisyonuna göre, 31 Mart 2009 itibariyle Türk Lirasının  diğer kurlar karşısında %10 değer kaybetmesi 
net dönem zararını 375.672 TL kadar azaltacaktır. Bu analiz 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 itibariyle 
başta faiz oranları olmak üzere tüm değişkenlerin sabit olması varsayımı ile yapılmıştır. 

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu 
 

Yabancı paranın %10 
değer kazanması

Yabancı paranın %10 
değer kaybetmesi

ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 687.192                      (687.192)                    
ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -
ABD Doları net etki 687.192                    (687.192)                   

Avro net varlık/yükümlülüğü 151.756                      (151.756)                    
Avro riskinden korunan kısım (-) - -
Avro net etki 151.756                    (151.756)                   

Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (463.276)                    463.276                      
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - -
Diğer döviz net etki (463.276)                  463.276                     

TOPLAM 375.672                      (375.672)                    

Kar / (Zarar)
31.03.2009

 
 

Yabancı paranın %10 
değer kazanması

Yabancı paranın %10 
değer kaybetmesi

ABD Doları net varlık/yükümlülüğü 433.080                      (433.080)                    
ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - -
ABD Doları net etki 433.080                    (433.080)                   

Avro net varlık/yükümlülüğü 65.063                        (65.063)                      
Avro riskinden korunan kısım (-) - -
Avro net etki 65.063                      (65.063)                     

Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü (21.511)                      21.511                        
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-) - -
Diğer döviz net etki (21.511)                    21.511                       
TOPLAM 476.632                    (476.632)                   

Kar / (Zarar)
31.12.2008
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgi 

Kredi Riski   

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi 
itibariyle maruz kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

Not 31.03.2009 31.12.2008
Nakit ve nakit benzerleri 3(**) 14.897.468 8.823.296
Ticari alacaklar 6 52.881.310 56.371.739
Kısa vadeli diğer alacaklar 7(*) 1.800.013 4.194.301
Uzun vadeli diğer alacaklar 7 6.713 6.626
Toplam 69.585.504 69.395.962  

 (*) Verilen avanslar, indirilecek KDV, gelecek aylara ait giderler ve peşin ödenen vergi ve fonlar gibi 
finansal olmayan araçlar, diğer alacaklar ve diğer cari/dönen varlıklar içerisine dahil edilmemiştir. 

(**) Kasadaki nakitler nakit ve nakit benzerleri içerisine dahil edilmemiştir. 

31 Mart 2009  itibariyle alacaklardaki kredi riski dağılımı müşteri grupları bazında aşağıdaki gibidir:  
 
 
Ticari Alacaklar 31.03.2009 31.12.2008
Toptan müşteriler 42.561.458 45.305.968
Perakende müşteriler 10.319.852 11.065.771
Toplam ticari alacaklar 52.881.310 56.371.739
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 
 

Bankalardaki
Mevduat

İlişkili Taraf Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski -                    52.881.310    11.307.019      3.922.087  
  -Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                    37.493.302    -                      -                 
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
 varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri -                    2.322.956      -                      -                 
       -Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                    486.656         -                      -                 
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -                    4.131.536      -                      -                 
        -Vadesi geçmiş (brüt defter değeri ) -                    19.876.251    -                      -                 
        -Değer düşüklüğü (-) -                    (15.744.715)  -                      -                 
        - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                    4.131.536      -                      -                 
       -Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) -                  -                    -                    -                 
       -Değer düşüklüğü (-) -                  -                    -                    -                 
       -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                  -                  -                    -                 
Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -                  -                  -                    3.922.087  

Bankalardaki
Mevduat

İlişkili Taraf Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski - 56.371.739    495.703           3.794.728  
  -Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 37.108.322    - -
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
 varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri - 2.338.113      - -
       -Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 941.424         - -
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - 4.441.762      - -
        -Vadesi geçmiş (brüt defter değeri ) - 20.009.488    - -
        -Değer düşüklüğü (-) - (15.567.726)  - -
        - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 4.441.762      - -
       -Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - -
       -Değer düşüklüğü (-) - - - -
       -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - -
Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - 3.794.728  

31.03.2009 Diğer
Ticari Alacaklar

-                    46.426.818    11.307.019      -                 

31.12.2008

Alacaklar

Diğer
Ticari Alacaklar

- 49.591.864    495.703           -
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

Değer düşüklüğü riski 

31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların 
yaşlarına ilişkin açıklama aşağıdaki gibidir: 

31.03.2009 31.12.2008
Vadesi üzerinde 1-30 gün geçmiş 1.331.500 1.149.130
Vadesi üzerinde 1-3 ay geçmiş 642.681 861.440
Vadesi üzerinde 3-12 ay geçmiş 348.774 327.543
Vadesi üzerinde 1-5 yıl geçmiş - -
Vadesi 5 yıldan fazla geçmiş - -
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 486.656 941.424  

 Şirketin 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 dönemlerine ilişkin alınan teminatlar kırılımı aşağıdaki gibidir: 

31.03.2009 31.12.2008
Alınan teminat mektupları 42.182.747 42.512.747
Alınan ipotekler 35.804.837 36.322.820
Diğer 6.000 6.000
Toplam 77.993.584 78.841.567  

Şüpheli alacak karşılığının, 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri 
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

Şüpheli alacak karşılığı 

31.03.2009 31.12.2008
Açılış bakiyesi (16.959.020)    (14.880.433)    
Dönem içi artış (573.669)         (2.884.001)      
Şüpheli alacak karşılığında görülen değer azalışı -                      238.631           
Tahsil edilen tutarlar 119.364         566.783         
Kapanış bakiyesi (17.413.325)  (16.959.020)   
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NOT 26 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

Likidite Riski  

Likidite riski Grup’un net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi 
kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit giriş ve çıkışlarının dengelenmesiyle 
düşürülmektedir. 
Grup’un parasal varlıklarının ve yükümlülüklerinin 31 Mart 2009 ve 31 Aralık 2008 itibari ile 
vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:  
 

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı 0-3 ay Arası 3-12 ay Arası 1-5 yıl Arası 5 yıldan fazla
PARASAL BORÇLAR
Kısa vadeli finansal borçlar 35.924.422     35.924.422            35.924.422   -                     -                    -                     
Diğer ticari borçlar 18.188.325     18.188.325            18.188.325   -                     -                    -                     
Diğer borçlar 885.548          885.548                 885.548        -                     -                    -                     
İlişkili taraflara ticari borçlar 494.718          494.718                 494.718        -                     -                    -                     
Kidem tazminatı karşılığı 3.106.210       3.106.210              -                    -                     3.106.210     -                     
Borç karşılıkları 25.128.360     25.128.360            4.388.599     20.739.761    -                    -                     
Diğerkısa vadeli yükümlülükler 18.870.301     18.870.301          12.702.280 6.168.021    -                    -                   
Toplam parasal borçlar 102.597.884   102.597.884        72.583.892 26.907.782  3.106.210     -                  

31 Mart 2009

 
 
 

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar 

toplamı 0-3 ay Arası 3-12 ay Arası 1-5 yıl Arası 5 yıldan fazla
PARASAL BORÇLAR
Kısa vadeli finansal borçlar 48.486.380 48.486.380 48.486.380 - - -
Diğer ticari borçlar 21.256.216 21.256.216 21.256.216 - - -
Diğer borçlar 2.002.923 2.002.923 2.002.923 - - -
İlişkili taraflara ticari borçlar 373.931 373.931 373.931 - - -
Kidem tazminatı karşılığı 2.839.776 2.839.776 - 2.839.776 -
Borç karşılıkları 25.802.027 25.802.027 6.325.832 19.476.195 - -
Diğerkısa vadeli yükümlülükler 22.726.660 22.726.660 16.419.778 6.306.882 - -
Toplam parasal borçlar 123.487.913 123.487.913 94.865.060 25.783.077 2.839.776 0

31 Aralık 2008
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NOT 27 -FİNANSAL ARAÇLAR ( GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) 

Not Kayıtlı Değer Makul Değeri Kayıtlı Değer Makul Değeri
Finansal Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 14.966.238 14.966.238 8.854.913 8.854.913
Ticari Alacaklar 6 52.881.310 52.881.310 56.371.739 56.371.739
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (*) 7 1.800.013 1.800.013 4.194.301 4.194.301

69.647.561 69.647.561 69.420.953 69.420.953
Finansal Yükümlülükler
Finansal Borçlar 5 35.924.422 35.924.422 48.486.380 48.486.380
Ticari Borçlar 6 18.683.043 18.683.043 21.630.147 21.630.147
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 18.870.301 18.870.301 22.726.660 22.726.660
Diğer Kısa Vadeli Borçlar 7 885.548 885.548 2.002.923 2.002.923
Borç Karşılıkları 12 25.128.360 25.128.360 25.802.027 25.802.027
Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 3.106.210 3.106.210 2.839.776 2.839.776

102.597.884 102.597.884 123.487.913 123.487.913

31.03.2009 31.12.2008

 

 (*)Verilen avanslar, indirilecek KDV, gelecek aylara ait giderler ve peşin ödenen vergi ve fonlar gibi 
finansal olmayan araçlar, kısa vadeli alacaklar içerisine dahil edilmemiştir. 

Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri dönem sonu kurundan 
değerlenmişlerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe 
uygun tahmini değerleridir. 

Ticari alacakların ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için ayrılmış olan karşılıkların kayıtlı 
değerleri makul değer olarak kabul edilmektedir. 

Kısa vadeli olmaları nedeniyle alınan krediler ve diğer parasal yükümlülüklerin kayıtlı değeri makul 
değer olarak kabul edilmiştir. Ticari yükümlülükler tahmini makul değerleriyle gösterilmiştir. 

Cari dönemde satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin herhangi bir makul değer kaybı ve kazancı 
oluşmamıştır. 

NOT 28 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Yoktur. 

NOT 29 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

İşletmenin Sürekliliği hakkında yönetim planları  

Ekim 2003 ve sonrasında, özel tüketim vergisinde yapılan yüksek oranlı ve beklenmedik artışlar, 
Grup’un konsolide karlılığı ve konsolide nakit akışlarını önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. 
Piyasa koşulları ve rekabet nedeniyle, Grup sözkonusu vergi artışlarının tamamını satış fiyatlarına 
yansıtamamış ve oluşan ek maliyetlere 2009’da da katlanmak zorunda kalmıştır. Grup yönetimi, 
faaliyetlerini tekrar karlı bir şekilde sürdürülebilmesi amacı ile bir dizi önlemler almıştır. Buna göre: 
i.           Grup, maliyet azaltma planlarının uygulamasına 2008 yılında da devam etmiştir. Özellikle 

işgücü ile ilgili yeniden yapılanma çalışmaları 2005 yılından beri devam etmiş ve olumlu sonuçlar 
elde edilmiştir. 2008 yılı içinde yapılan çalışmaların tam yıl etkisi 2009 yılına olumlu şekilde 
yansımaktadır.  

ii.       Grup’un konsolide nakit akışının daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik olarak teminatların 
kalitesi ve ortalama tahsilat vadelerine odaklanma 2009 yılında da öncelikli olarak  sürdürülecektir. 
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NOT 29 – FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN 
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR (Devamı) 
 
iii..       Grup’un ihracat potansiyeli yeni pazarlara girilerek başarı ile değerlendirilmiştir. İhracattaki 

artışın 2009 ve sonrasında da devam etmesi planlanmaktadır.   
Bu önlemlerin yanı sıra, 23 Ekim 2008 itibarıyle yeni çoğunluk hissedarı CBC Grup’a dahil bir kuruluş 
olan International Beer Breweries Ltd, Şirket’in mali yapısının güçlenmesi için gerekli kaynak ve 
desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir.  
 
Bunlara istinaden, Grup yönetimi ve ana ortağı, işletmenin sürdürülebilir karlılığının sağlanması amacı 
ile yukarıda açıklanan önlemlerin Grup’a gerekli kaynağı sağlamada yeterli olacağına inanmaktadır. 
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