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                                                          NCELEME RAPORU 
 

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi 
Yönetim Kurulu Ba kanl ’na 

 
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi ’nin (“ irket”) ekte yer alan 30 Haziran 2012 tarihli 
bilançosu, ayn  tarihte sona eren alt  ayl k gelir tablosu, öz sermaye de im tablosu, nakit ak m tablosu ve önemli 
muhasebe politikalar n özeti ile dipnotlar  taraf zca incelenmi tir. letme yönetiminin sorumlulu u, söz 
konusu ara dönem finansal tablolar n Sermaye Piyasas  Kurulunca yay mlanan finansal raporlama 
standartlar na uygun olarak haz rlanmas  ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu umuz bu ara dönem 
finansal tablolar n incelenmesine ili kin ula lan sonucun aç klanmas r..  
 
ncelemenin Kapsam  
 
ncelememiz Sermaye Piyasas  Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar  düzenlemelerine uygun 
olarak yap lm r. Ara dönem finansal tablolar n incelenmesi, a rl kl  olarak finansal raporlama sürecinden 
sorumlu ki ilerden bilgi toplanmas , analitik inceleme ve di er inceleme tekniklerinin uygulanmas  
kapsamaktad r. Bir incelemenin kapsam  Sermaye Piyasas  Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar  
çerçevesinde yap lan ba ms z denetim çal mas na göre daha dar oldu undan, inceleme, ba ms z denetimde 
fark nda olunmas  gereken tüm önemli hususlar  ortaya ç karabilme konusunda güvence sa lamaz. Dolay yla, 
incelememiz sonucunda bir ba ms z denetim görü ü aç klanmam r. 
 
Sonuç 
 
ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolar n, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim 
irketi’nin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, alt  ayl k döneme ili kin finansal performans  

ve nakit ak mlar , Sermaye Piyasas  Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar  çerçevesinde do ru 
ve dürüst bir biçimde yans tmad  konusunda herhangi bir hususa rastlan lmam r. 
 
stanbul, 17 A ustos 2012 
 
KAP TAL KARDEN  
BA IMSIZ DENET M VE YMM A. . 
Member Firm of RSM International 
 
Celal Pamukçu 
Sorumlu Ortak Ba denetçi 



BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  B LANÇO

Cari Dönem Önceki Dönem
Notlar 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011

VARLIKLAR

Dönen Varl klar : 53.972.951 39.187.039

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4.389.464 772.323
Finansal Yat mlar 7 -                             5.223
Ticari Alacaklar
- li kili Taraflardan Ticari Alacaklar 10,37 1.833.799 2.932.191
- Di er Ticari Alacaklar 10 19.270.730 8.819.355
Di er Alacaklar 
- li kili Taraflardan Alacaklar 11,37 699.337 654.239                    
- Di er Alacaklar 11 346.657 18.500                      
Stoklar 13 17.232.784 15.759.890
Di er Dönen Varl klar
- li kili Taraflardan Alacaklar 26,37 1.429.932 1.083.870
- Di er Dönen Varl klar 26 8.770.248 9.141.448

Duran Varl klar : 39.621.864 40.620.470

Yat m Amaçl  Gayrimenkuller 17 5.638.300 5.638.300
Maddi Duran Varl klar 18 33.574.443 34.337.305
Maddi Olmayan Duran Varl klar 19 100.546 127.101
Ertelenen Vergi Varl klar 35 256.655 141.516
Di er Duran Varl klar 26 51.920 376.248

TOPLAM VARLIKLAR 93.594.815 79.807.509

ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET

(Tutarlar Türk Liras  (''TL'') olarak ifade edilmi tir.)

Ekteki dipnotlar finansal tablolar n tamamlay r.
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BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM

Cari Dönem Önceki Dönem
Notlar 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011

sa Vadeli Yükümlülükler 50.214.632               38.239.543                  

Finansal Borçlar 8 32.311.947               32.056.829                  
Di er Finansal Yükümlülükler 9 378                           10.343                         
Ticari Borçlar
- li kili Taraflara Ticari Borçlar 10,37 72.320                      77.245                         
- Di er Ticari Borçlar 10 13.368.908               4.414.505                    
Dönem Kar  Vergi Yükümlülü ü 35 -                           -                              
Borç Kar klar 22 109.134                    115.875                       
Di er Yükümlülükler
- li kili Taraflara Ticari Borçlar 26,37 8.801                        -                              
- Di er Ticari Borçlar 26 4.343.144                 1.564.746

Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.558.972               13.990.313                  
Finansal Borçlar 8 18.202.256               13.696.267                  
Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar klar 24 356.716                    294.046                       

YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 68.773.604 52.229.856

ÖZSERMAYE

Sermaye 27 20.540.000 20.540.000
Hisse Senedi hraç Primleri 27 13.609.819 13.609.819                  
De er Art  Fonlar 27 1.888.620                 1.902.015                    
Kardan Ayr lan K tlanm  Yedekler 27 175.500                    175.500                       
Geçmi  Y llar Kar  / Zarar 27 (8.649.681)                2.496.333                    
Net Dönem Kar  / Zarar 27 (2.743.047)                (11.146.014)                 

Özsermaye Toplam 24.821.211 27.577.653

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE TOPLAMI 93.594.815 79.807.509

ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET

30 HAZ RAN 2012 TAR HL  B LANÇO
(Tutarlar Türk Liras  (''TL'') olarak ifade edilmi tir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

Ekteki dipnotlar finansal tablolar n tamamlay r.
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BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM
30 HAZ RAN 2012 TAR NDE SONA EREN DÖNEME A T KAPSAMLI GEL R TABLOSU

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem

Notlar
1 Ocak-

30 Haziran 2012
1 Ocak-

30 Haziran 2011
1 Nisan-

30 Haziran 2012
1 Nisan-

30 Haziran 2011

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER

ESAS FAAL YET GEL RLER
Sat  Gelirleri (net) 28 43.928.285 57.165.645 31.593.486 26.442.865
Sat lar n Maliyeti (-) 28 (38.244.963)         (46.491.705)         (26.865.073)         (22.017.457)         

BRÜT ESAS FAAL YET KARI / ZARARI 5.683.322 10.673.940 4.728.413 4.425.408

Pazarlama, Sat  ve Da m Giderleri (-) 29,3 (5.370.358)           (4.317.641)           (3.488.769)           (1.671.426)           
Genel Yönetim Giderleri (-) 29,3 (2.776.930)           (2.682.806)           (1.483.675)           (1.409.911)           
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 31 148.498 408.761 25.256                 258.337
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 31 (75.075)                (87.558)                (38.002)                (56.787)                

NET ESAS FAAL YET KARI VE ZARARI (2.390.543)           3.994.696            (256.777)              1.545.621            

Finansal Gelirler 32 3.711.998 2.029.229            923.375               1.027.688
Finansal Giderler (-) 33 (4.178.936)           (5.219.670)           (2.671.849)           (3.495.884)           

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG  ÖNCES  KAR ZARARI (2.857.481)           804.255               (2.005.251)           (922.575)              

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 35 114.434               (198.520)              204.422               164.723               
Cari Dönem Vergi Kar -                       (240.924)              -                       104.192               
Ertelenmi  Vergi Geliri / (Gideri) 114.434               42.404                 204.422               60.531                 

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI / ZARARI (2.743.047)           605.735               (1.800.829)           (757.851)              

DÖNEM KARI/ZARARI (2.743.047)           605.735               (1.800.829)           (757.851)              

ER KAPSAMLI GEL R (13.395)                -                       (6.697)                  -                       
Duran Varl k De er art  Fonundaki De im (13.395)                -                       (6.697)                  -                       

TOPLAM KAPSAMLI GEL R (2.756.442)           605.735               (1.807.526)           (757.851)              

SSE BA INA KAR / ZARAR 36 (0,1335)                0,0383                 (0,0877)                (0,0480)                

ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET

(Tutarlar Türk Liras  (''TL'') olarak ifade edilmi tir.)

Ekteki dipnotlar finansal tablolar n tamamlay r.
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BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM

Cari Dönem Önceki Dönem
1 Ocak 2012 - 1 Ocak 2011 -

Notlar 30 Haziran 2012- 30 Haziran 2011-

A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
Vergi öncesi net kar (+) (2.857.481)           804.255               
Düzeltmeler: 1.009.502            789.991               
Amortisman(+) 18,19,30 950.535               942.582               
zin Ücretleri Kar  (+) 24 75.071                 38.674                 
üpheli Alacak Kar  (+) 10,32 -                       17.785

Konusu Kalmayan üpheli Alacaklar (-) 10,32 (17.405)                -
Konusu Kalmayan Kar klar (-) 10,32 (42.401)                (277.504)              
Forward ve Swap De erleme Farklar  (+/-) 7 (4.742)                  67.823
Di er Kar k Giderleri (+/-) (6.741)                  631                      
Di er (+) 55.185                 -                       

letme sermayesindeki de ikliklerden önceki faaliyet kar (+) (1.847.979) 1.594.246
Ticari Alacaklardaki Art  / (Azal ) (10.451.375)         (1.955.754)           
li kili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Art  / (Azal ) 1.098.392            4.890.365            

Di er Alacaklardaki Azal (328.157)              -                       
li kili Taraflardan Di er Alacaklardaki Art  / (Azal ) (45.098)                (13.115)                

Di er Varl klardaki Art  / (Azal ) 695.528               (3.083.814)           
li kili Taraflardan Di er Varl klardaki Art  / (Azal ) (346.062)              -                       

Stoklardaki Art  / (Azal ) (1.472.894)           (11.761.566)         
Ticari Borçlardaki Art  / (Azal ) 8.954.403            3.942.199            
li kili Taraflara Ticari Borçlarda Art  / (Azal ) (4.925)                  (723.775)              

Di er Yükümlülüklerdeki Art  / (Azal ) 2.778.398            298.453               
li kili Taraflara Di er Yükümlülüklerdeki Art  / (Azal ) 8.801                   -                       

Vergi Ödemeleri (-) (7.781)                  (1.057.119)           
Esas faaliyet ile ilgili olarak olu an nakit (+) (968.749)              (7.869.880)           

B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
Maddi Duran Varl k Al  (-) 18 (171.220)              (2.723.016)
Maddi Duran Varl k Sat , net (+) 18 - 3.330
Maddi Olmayan Duran Varl k Al  (-) 19 (3.997) (32.555)
Yat m faaliyetlerinde kullan lan nakit (175.217) (2.752.241)

C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
sa Vadeli Finansal Borçlardaki De im 255.118 18.792.641

Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki De im 4.505.989            (1.027.096)
Nakdi Sermaye Ödemesi - -                       

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 4.761.107 17.765.545

NAK T VE BENZER  DE ERLERDEK  ARTI / AZALI 3.617.141 7.143.424

DÖNEM BA INDAK  NAK T VE BENZER  DE ERLER 6 772.323 642.021

DÖNEM SONUNDAK  NAK T VE BENZER  DE ERLER 6 4.389.464 7.785.445

ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET

30 HAZ RAN 2012 TAR NDE SONA EREN DÖNEME A T NAK T AKIM TABLOSU
(Tutarlar Türk Liras  (''TL'') olarak ifade edilmi tir.)

Ekteki dipnotlar finansal tablolar n tamamlay r.
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(Tutarlar Türk Liras  (''TL'') olarak ifade edilmi tir.)

Notlar Sermaye
Hisse Senedi
hraç Primleri De er Art  Fonlar

Kardan Ayr lan 
tlanm  Yedekler

Net Dönem
 Kar  / Zarar

Geçmi  Y llar
 Kar  / Zarar Toplam

1 Ocak 2011 itibariyle 15.800.000             -                               1.928.806                   -                                      2.887.764                 (215.931)             20.400.639           

Net Dönem kar n geçmi  y llara transferi -                          -                               -                              175.500                              (2.887.764)                2.712.264           -                        

Maddi Duran Varl klar n Yeniden De erlemesi -                          -                               (13.395)                       -                                      -                            -                      (13.395)                 

Net Dönem Kar  / Zarar -                          -                               -                              -                                      605.735                    -                      605.735                

30 Haziran 2011 itibariyle 27 15.800.000             -                               1.915.411                   175.500                              605.735                    2.496.333           20.992.979           

1 Ocak 2012 itibariyle 20.540.000             13.609.819                  1.902.015                   175.500                              (11.146.014)              2.496.333           27.577.653           

Net Dönem kar n geçmi  y llara transferi -                          -                               -                              -                                      11.146.014               (11.146.014)        -                        

Maddi Duran Varl klar n Yeniden De erlemesi 18 -                          -                               (13.395)                       -                                      -                            -                      (13.395)                 

Net Dönem Kar  / Zarar -                          -                               -                              -                                      (2.743.047)                -                      (2.743.047)            

30 Haziran 2012 itibariyle 27 20.540.000             13.609.819                  1.888.620                   175.500                              (2.743.047)                (8.649.681)          24.821.211           

ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET

30 HAZ RAN 2012 TAR NDE SONA EREN YILA A T ÖZSERMAYE DE M TABLOSU

Ekteki dipnotlar finansal tablolar n tamamlay r.
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NOT 1 – RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU 
  
1.1. Faaliyet Konusu 
 
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi (“ irket”) 24 Temmuz 1995’de kurulmu  
olup  ana faaliyet konusu spiral kaynakl  çelik boru kaplamas , üretimi ve bu ürünlere ait hammaddelerin 
ticaretidir. irket do algaz, petrokimya ve petrol borular , içme suyu borular , kaz k borular  , çelik yap  
borular  , genel ve özel amaçl  boru ve ek parçalar n imalat  gerçekle tirmektedir. 
 

irket’in merkezi Göztepe Mahallesi Kartopu Caddesi Göksu Evleri B226 No:34 Kavac k - Beykoz / 
stanbul adresindedir. Kurumun ayr ca Eski Gölcük Yolu Üzeri 4. Kilometre Bila No. zmit / Kocaeli’nde 
faaliyet gösteren ubesi bulunmaktad r. irket’in Mersin’de üç adet fabrikas  bulunmakta olup adresleri 

daki gibidir.  
 
Fabrika 1: Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi Nacarl  Mevkii 12. Cd. No: 7 Akdeniz / Mersin 
Fabrika 2: Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi, Nacarl  Mevkii 10. Cd. No: 4 Akdeniz / Mersin 
Fabrika 3: Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi Rü tü Kaz m Yücelen Cd. No:23 Akdeniz / Mersin 
 

irket üretim faaliyetlerini 1 ve 3 nolu fabrikalarda yürütmekte olup, 2 nolu fabrika Kocaer Haddecilik 
Sanayi ve Ticaret A. .’ye kiralanm r. 
 

irket’in ileti im bilgileri a daki gibidir. 
 
Tel    : +90 216 465 96 97 
Fax   : +90 216 465 97 83 
Web :  www.ozbal.com 
 

irket’in 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle çal an say  218 ki idir. (31 Aral k 2011: 211 Ki i) 
 
1.2. Sermaye Yap  
 

irket, kay tl  sermaye sistemine tabi olup, kay tl  sermaye tavan  100.000.000 TL’dir. irketin 30 
Haziran 2012 tarihi itibariyle ödenmi  sermayesi  20.540.000 TL (31 Aral k 2011: 20.540.000 TL) olup, 
her biri 1 TL nominal de erli 20.540.000 (31 Aral k 2011: her biri  1 TL nominal de erli 20.540.000) adet 
hisseye bölünmü tür.  
 

irketin %10’dan fazla paya sahip ortaklar n unvanlar  ve ortakl k paylar  a daki gibidir: 
 

30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Ad  Soyad / Unvan  Pay Oran  Pay Tutar  Pay Oran  Pay Tutar  
     
Bilgehan Öztüre % 28,85 5.925.000 % 28,85 5.925.000 
Cemal Yücehan Öztüre % 28,08 5.767.001 % 28,08 5.767.000 
Hasan Tufan Ball  % 17,91 3.677.842 % 18,46 3.792.000 
Halka Aç k K m % 23,63 4.854.158 % 23,08 4.740.000 

  
1.3. Finansal Tablolar n Onaylanmas :  
 

irket’e ait finansal tablolar 16 A ustos 2012 tarihinde Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanm r. Genel 
Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, finansal tablolar  de tirme yetkisine sahiptir. 
 
 
 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR 
 
2.1  Finansal Tablolar n Haz rlan  Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikalar : 
 

irket, muhasebe kay tlar  Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat na uygun olarak tutmakta, Sermaye 
Piyasas  Kurulu’na (“SPK”) sundu u finansal tablolar  ise Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan belirlenen 
formatta haz rlamaktad r.  
 
Sermaye Piyasas  Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say  “Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya 
li kin Esaslar Tebli ” (“Seri: XI, No: 29 say  Tebli ”) ile i letmeler taraf ndan düzenlenecek finansal 
raporlar ile bunlar n haz rlanmas  ve ilgililere sunulmas na ili kin ilke, usul ve esaslar  belirlemektedir. 
Bu Tebli , 1 Ocak 2008 tarihinden sonra ba layan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan 
geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir ve bu Tebli  ile birlikte  Seri:  XI, No: 25 say  "Sermaye 
Piyasas nda Muhasebe Standartlar  Hakk nda Tebli " (“Seri: XI, No: 25 say  Tebli ”) yürürlükten 
kald lm r. Bu tebli e istinaden, i letmeler finansal tablolar  Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen 
haliyle Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar ’na (“UMS/UFRS”) göre haz rlamalar  
gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas  Muhasebe 
Standartlar  Kurulu (“UMSK”)  taraf ndan yay mlananlardan farklar  Türkiye Muhasebe Standartlar  
Kurulu (“TMSK”) taraf ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt r. Bu kapsamda, 
benimsenen standartlara ayk  olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal 
Raporlama Standartlar  (“TMS/TFRS”) esas al nacakt r. 

 
2.2  Muhasebe Politikalar nda De iklikler 

 
Bu rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK  taraf ndan 
yay mlananlardan farklar  TMSK taraf ndan henüz ilan edilmedi inden dolay , ili ikteki finansal tablolar 
SPK’n n Seri: XI, No: 29 say  Tebli ’i çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre haz rlanm  olup finansal 
tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas  zorunlu k nan 
formatlara uygun olarak sunulmu tur.  
 

irket,  muhasebe politikalar  bir önceki y l ile tutarl  olarak uygulam r.  
 
2.3  Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzeltilmesi: 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm  oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal 
Raporlama Standartlar ’na uygun finansal tablo haz rlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas n gerekli olmad  ilan etmi tir. Bu nedenle,  ekli 
finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden ba lamak kayd yla, Uluslararas  Muhasebe Standartlar  Kurulu 
( IASB ) taraf ndan yay mlanm  29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” 
standard  (“UMS 29”) uygulanmam r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

10 
 

NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
2.4 Kullan lan Para Birimi: 
 
Finansal tablolar, fonksiyonel para birimi ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade 
edilmi tir. Finansal tablolarda bulunan döviz cinsinden varl k ve yükümlülükler Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankas  taraf ndan aç klanan kurlar üzerinden sunum birimi olan TL’ye çevrilmi lerdir. Merkez Bankas  
taraf ndan aç klanan kurlar a daki gibidir. 
 
Döviz Cinsi  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
USD  1,8065  1,8889 
EUR  2,2742  2,4438 

 
2.5 Kar la rmal  Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar n Düzeltilmesi: 
 

irket’in finansal tablolar , irket’in mali durumu, performans  ve nakit ak mlar ndaki e ilimleri belirlemek 
amac yla önceki dönemle kar la rmal  olarak haz rlanmaktad r.  30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 
tarihli finansal tablolar  ve finansal tablolara ili kin dipnotlar ile 30 Haziran 2012 ve 30 Haziran 2011 
tarihlerinde sona eren  dönemlere ait gelir, kapsaml  gelir, nakit ak  ve özkaynak de im tablolar  ve 
ilgili dipnotlar kar la rmal  olarak sunulmu tur.  
 
2.6. Muhasebe Tahminlerindeki De iklikler ve Hatalar 
 
Finansal tablolar n haz rlanmas nda irket yönetiminin, raporlanan varl k ve yükümlülük tutarlar  
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi 
itibariyle gelir ve gider tutarlar  belirleyen varsay mlar ve tahminler yapmas  gerekmektedir. Gerçekle mi  
sonuçlar tahminlerden farkl  olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, önemli 
sapmalar n varl  durumunda gerekli düzeltmeler yap lmakta ve gerçekle tikleri dönemde gelir tablosuna 
yans lmaktad rlar. 
 
2.7. Yeni ve Revize Edilmi  Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar  

 
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas 
al nan muhasebe politikalar  a da özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli yeni ve de tirilmi  
standartlar ve UFRYK yorumlar  d nda önceki y lda kullan lanlar ile tutarl  olarak uygulanm r. Bu 
standartlar n ve yorumlar n irket’in mali durumu ve performans  üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda 
aç klanm r. 
  
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de iklik ve yorumlar a daki 
gibidir:  
 
UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Al nan Varl klar n Geri Kazan  (De iklik)  
 
UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsam nda gerçe e uygun 
de er modeliyle ölçülen yat m amaçl  gayrimenkuller üzerindeki ertelenmi  verginin gayrimenkulün 
ta nan de erinin sat  yoluyla geri kazan laca  esas yla hesaplanmas  ve ii) UMS 16’daki yeniden 
de erleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varl klar üzerindeki ertelenmi  verginin her 
zaman sat  esas na göre hesaplanmas  gerekti ine ili kin güncellenmi tir. De ikliklerin geriye dönük 
olarak uygulanmas  gerekmektedir. Bu de iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. 
De ikli in irket’in finansal durumu veya performans  üzerinde etkisi olmam r. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar – Geli tirilmi  Bilanço D  B rakma Aç klama Yükümlülükleri 
(De iklik), 
 
De ikli in amac , finansal tablo okuyucular n finansal varl klar n transfer i lemlerini (seküritizasyon 
gibi) - finansal varl  transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek ekilde - 
daha iyi anlamalar  sa lamakt r. Ayr ca de iklik, orant z finansal varl k transferi i lemlerinin hesap 
döneminin sonlar na do ru yap ld  durumlar için ek aç klama zorunluluklar  getirmektedir. 
Kar la rmal  aç klamalar verilmesi zorunlu de ildir. De iklik sadece aç klama esaslar  
etkilemektedir ve irket’in finansal durumunu veya performans  üzerinde etkisi olmam r. 
 
Yay nlanan ama yürürlü e girmemi  ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm  fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlü e girmemi  ve irket taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam  yeni standartlar, yorumlar ve 
de iklikler a daki gibidir. irket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n yürürlü e 
girmesinden sonra finansal tablolar  ve dipnotlar  etkileyecek gerekli de iklikleri yapacakt r. 
 
UMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu (De iklik) – Di er Kapsaml  Gelir Tablosu Unsurlar n Sunumu 
 
De iklikler 1 Temmuz 2012 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Yap lan de iklikler di er kapsaml  gelir tablosunda gösterilen 
kalemlerin sadece gruplamas  de tirmektedir. leriki bir tarihte gelir tablosuna s flanabilecek (veya 
geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna s flanamayacak kalemlerden ayr  
gösterilecektir. De iklikler geriye dönük olarak uygulanacakt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i 
taraf ndan kabul edilmemi tir. De iklik sadece sunum esaslar  etkilemektedir ve irket’in finansal 
durumunu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 
 
UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar (De iklik) 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve erken 
uygulamaya izin verilmi tir. Baz  istisnalar d nda uygulama geriye dönük olarak yap lacakt r. 
Standartta yap lan de iklik kapsam nda birçok konuya aç kl k getirilmi  veya uygulamada de iklik 
yap lm r. Yap lan birçok de iklikten en önemlileri tazminat yükümlülü ü aral  mekanizmas  
uygulamas n kald lmas  ve k sa ve uzun vadeli personel sosyal haklar  ayr n art k personelin hak 
etmesi prensibine göre de il de yükümlülü ün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu standart 
henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. irket, düzeltilmi  standard n finansal durumu ve 
performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir. 
 
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De iklik) 
 
UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yay nlanmas n sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de de iklikler 
yapm r. Yap lan de iklikler sonucunda, art k UMS 27 sadece ba  ortakl k, mü tereken kontrol 
edilen i letmeler ve i tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele tirilmesi konular  içermektedir. 
Bu de ikliklerin geçi  hükümleri UFRS 10 ile ayn r. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul 
edilmemi tir. Söz konusu de ikli in irket’in finansal durumunu veya performans  üzerinde hiçbir etkisi 
olmas  beklenmemektedir. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
UMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat mlar (De iklik) 
 
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yay nlanmas n sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de de iklikler yapm  
ve standard n ismini UMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat mlar olarak de tirmi tir. 
Yap lan de iklikler ile i tiraklerin yan  s ra, i  ortakl klar nda da özkaynak yöntemi ile 
muhasebele tirme getirilmi tir. Bu de ikliklerin geçi  hükümleri UFRS 11 ile ayn r. Bu standart 
henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu standard n irket’in finansal durumunu 
veya performans  üzerinde hiçbir etkisi olmas  beklenmemektedir. 
 
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De iklik) 
 
De iklik “muhasebele tirilen tutarlar  netle tirme konusunda mevcut yasal bir hakk n bulunmas ” 
ifadesinin anlam na aç kl k getirmekte ve UMS 32 netle tirme prensibinin e  zamanl  olarak 
gerçekle meyen ve brüt ödeme yap lan hesapla ma (takas bürolar  gibi) sistemlerindeki uygulama 
alan na aç kl k getirmektedir. De iklikler 1 Ocak 2014 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri 
için geriye dönük olarak uygulanacakt r. Söz konusu standard n irket’in finansal durumunu veya 
performans  üzerinde önemli bir etkisi olmas  beklenmemektedir. 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar - Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De iklik) 
 
Getirilen aç klamalar finansal tablo kullan lar na i) netle tirilen i lemlerin irketin finansal durumuna 
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin de erlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve di er genel kabul 
görmü  muhasebe ilkelerine göre haz rlanm  finansal tablolar n kar la lmas  ve analiz edilmesi için 
faydal  bilgiler sunmaktad r. Bu de iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. 
De iklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri ve bu 
hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. De iklik sadece aç klama esaslar  etkilemektedir 
ve Grup’un finansal durumunu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar - S fland rma ve Aç klama 
 
Aral k 2011 de yap lan de iklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras nda ba layan y ll k hesap 
dönemleri için geçerli olacakt r. UFRS 9 Finansal Araçlar standard n ilk safhas  finansal varl klar n ve 
yükümlülüklerin ölçülmesi ve s fland lmas na ili kin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9’a yap lan 
de iklikler esas olarak finansal varl klar n s flama ve ölçümünü ve gerçe e uygun de er fark  kar 
veya zarara yans larak ölçülen olarak s fland lan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir 
ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçe e uygun de er de ikliklerinin kredi riskine ili kin olan 

sm n di er kapsaml  gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standard n erken uygulanmas na 
izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan onaylanmam r. irket, standard n 
finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir. 
 
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler 
baz  farkl  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler ve 
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar  standartlar n da ayn  anda uygulanmas art  
ile erken uygulamaya izin verilmi tir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard n 
konsolidasyona ili kin k sm n yerini alm r. Hangi irketlerin konsolide edilece ini belirlemede 
kullan lacak yeni bir “kontrol” tan  yap lm r. Mali tablo haz rlay lar na karar vermeleri için daha 
fazla alan b rakan, ilke bazl  bir standartt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul 
edilmemi tir. irket, standard n finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler 
baz  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar  standartlar n da ayn  anda uygulanmas art  
ile erken uygulamaya izin verilmi tir. Standart mü terek yönetilen i  ortakl klar n ve mü terek 
faaliyetlerin nas l muhasebele tirilece ini düzenlemektedir. Yeni standart kapsam nda, art k i  
ortakl klar n oransal konsolidasyona tabi tutulmas na izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa 
Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu standard n irket’in finansal durumunu veya 
performans  üzerinde hiçbir etkisi olmas  beklenmemektedir. 
 
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler 
baz  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler standartlar n da ayn  anda uygulanmas art  ile erken uygulamaya 
izin verilmi tir. UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard nda yer 
alan Özet konsolide finansal tablolara ili kin tüm aç klamalar ile daha önce UMS 31  Ortakl klar ndaki 
Paylar ve UMS 28 tiraklerdeki Yat mlar’da yer alan i tirakler, i  ortakl klar , ba  ortakl klar ve 
yap sal i letmelere ili kin verilmesi gereken tüm dipnot aç klamalar  içermektedir. Bu standart henüz 
Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Yeni standart kapsam nda irket di er i letmelerdeki 
yat mlar na ili kin daha fazla dipnot aç klamas  verecektir. 
 
UFRS 13 Gerçe e Uygun De erin Ölçümü 
 
Yeni standart gerçe e uygun de erin UFRS kapsam nda nas l ölçülece ini aç klamakla beraber, 
gerçe e uygun de erin ne zaman kullan labilece i ve/veya kullan lmas  gerekti i konusunda bir 
de iklik getirmemektedir. Tüm gerçe e uygun de er ölçümleri için rehber niteli indedir. Yeni standart 
ayr ca, gerçe e uygun de er ölçümleri ile ilgili ek aç klama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standard n 
1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemlerinde uygulanmas  mecburidir ve uygulama 
ileriye do ru uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni aç klamalar n sadece UFRS 
13’ün uygulamaya ba land  dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki dönemlerle 
kar la rmal  aç klama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul 
edilmemi tir. irket, standard n finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir. 
 
UFRYK 20 Yerüstü Maden letmelerinde Üretim A amas ndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri 
 
1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonras nda ba layan finansal dönemler için yürürlü e girecek olup erken 
uygulamaya izin verilmektedir. irketlerin kar la rmal  olarak sunulan dönemin ba ndan itibaren 
üretim a amas nda olu an hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamalar  gerekecektir. 
Yorum, üretim a amas ndaki hafriyatlar n ne zaman ve hangi ko ullarda varl k olarak 
muhasebele ece i, muhasebele en varl n ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nas l ölçülece ine 
aç kl k getirmektedir. Bu yorum henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu yorum 

irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans  üzerinde hiçbir etkisi olmas  
beklenmemektedir. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
2.8. Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti 
 
a) Nakit ve Nakit Benzerleri  
 
Nakit, i letmedeki nakit ile vadesiz mevduat ; nakit benzeri ise, tutar  belirli bir nakde kolayca 
çevrilebilen k sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de erindeki de im riski önemsiz olan (vadesiz 
çekler, vadesi 3 aydan k sa olan mevduat, vadesine 3 aydan az kalm  yüksek likiditeye sahip di er 

sa vadeli yat mlar gibi ) fonlar  ve yat mlar  ifade etmektedir. (Not 6) 
 
b) Ticari Alacaklar 
 
Ticari alacaklar, esas faaliyetler çerçevesindeki ticari mal veya hizmet sat lar  kar nda 
mü terilerden olan alacaklar  ifade etmektedir. Belirlenmi  faiz oran  olmayan k sa vadeli ticari alacaklar, 
faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmamas  durumunda, orijinal fatura de erleri üzerinden 
gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin büyük olmas  durumunda, etkin faiz oran  ile skonto edilmi  net 
gerçekle ebilir de erlerinden olas üpheli alacak kar klar  dü ülmek suretiyle gösterilmektedir.  
 

üpheli alacaklara ili kin kar klar, tahsil edilemeyen alacaklar n tutar , bunlara kar k al nan 
teminatlar , irket Yönetimi’nin geçmi  y llardaki tecrübeleri ve ekonomik ko ullar  göz önünde 
bulundurularak ayr lmaktad r. üpheli alacak tutar na kar k ayr lmas  takiben, üpheli alacak tutar n 
tamam n veya bir k sm n tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayr lan üpheli alacak 
kar ndan dü ülerek di er faaliyet gelirlerine kaydedilmektedir. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil 
edilemeyecekleri anla ld  y lda zarar kaydedilmektedir. Net gerçekle ebilir de erin tespitinde, etkin 
faiz oran  olarak yurtiçi pe in sat larda “TRLIBOR”, yurtd  sat larda ise “LIBOR” oranlar  esas 
al nm r. 
 
c) Finansal Varl klarda De er Dü üklü ü 
 
Gerçe e uygun de er fark  kar veya zarara yans lan finansal varl klar d ndaki finansal varl k veya 
finansal varl k gruplar , her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u rad klar na ili kin göstergelerin 
bulunup bulunmad na dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl n ilk 
muhasebele tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay n meydana gelmesi ve söz konusu olay n 
ilgili finansal varl k veya varl k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit 
ak mlar  üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl n de er dü üklü üne u rad na 
ili kin tarafs z bir göstergenin bulunmas  durumunda de er dü üklü ü zarar  olu ur. Kredi ve alacaklar 
için de er dü üklü ü tutar  gelecekte beklenen tahmini nakit ak mlar n finansal varl n etkin faiz oran  
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri aras ndaki farkt r. 
 
Bir kar k hesab n kullan lmas  yoluyla defter de erinin azalt ld  ticari alacaklar haricinde, bütün 
finansal varl klarda, de er dü üklü ü do rudan ilgili finansal varl n kay tl  de erinden dü ülür. Ticari 
alaca n tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar kar k hesab ndan dü ülerek silinir. Kar k 
hesab ndaki de imler gelir tablosunda muhasebele tirilir.  
 
d) li kili Taraflar 
 
Finansal tablolar n amac  do rultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
aileleri ve onlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba irketler, i tirak ve ortakl klar ile grup 
irketleri, ili kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi lerdir. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
e) Has lat 
 
Mal sat lar  
 
Gelirler, gelir tutar n güvenilir ekilde belirlenebilmesi ve i lemle ilgili ekonomik yararlar n irket’e 
akmas n muhtemel olmas  üzerine al nan veya al nabilecek bedelin gerçe e uygun de eri üzerinden 
tahakkuk esas na göre kay tlara al r. Net sat lar, mal sat lar ndan iade ve sat  iskontolar n 
dü ülmesi suretiyle bulunmu tur.   
Mallar n sat ndan elde edilen gelir, a daki artlar kar land nda muhasebele tirilir: 
 
• irket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan mlar al ya devretmesi, 
• irket’in mülkiyetle ili kilendirilen ve süregelen bir idari kat n ve sat lan mallar üzerinde 

etkin bir kontrolünün olmamas ,  
• Gelir tutar n güvenilebilir bir ekilde ölçülmesi, 
• lemle ili kili olan ekonomik faydalar n i letmeye ak n olas olmas , 
• i lemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir ekilde ölçülmesi. 
 
Hizmet sunumu 
 
Hizmet gelirleri ve di er gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurlar n gerçekle mesi, risk ve 
faydalar n transferlerinin yap lm  olmas , gelir tutar n güvenilir ekilde belirlenebilmesi i lemle ilgili 
ekonomik faydalar n irket’e akmas n muhtemel olmas  üzerine al nan veya al nabilecek bedelin 
makul de eri üzerinden tahakkuk esas na göre kay tlara al r. 
 
Gelirler, al nan veya al nacak olan bedelin gerçe e uygun de eri ile ölçülür ve tahmini mü teri iadeleri, 
iskontolar ve benzer di er kar klar kadar indirilir. 
 
Faiz gelirleri 
 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varl ktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek 
tahmini nakit giri lerini söz konusu varl n net defter de erine getiren efektif faiz oran na göre ilgili 
dönemde tahakkuk ettirilir. 
 
Kira geliri 
 
Kira geliri: Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözle mesi boyunca do rusal 
yönteme göre muhasebele tirilir. 
 
f) Stoklar 
 
Stoklar, net gerçekle ebilir de er ya da maliyet bedelinden dü ük olan  ile de erlenir. Stoklara dâhil 
edilen maliyeti olu turan unsurlar malzeme, i çilik ve genel üretim giderleridir. Maliyet, a rl kl  ortalama 
metodu ile hesaplanmaktad r. Net gerçekle ebilir de er, ola an ticari faaliyet içerisinde olu an tahmini 
sat  fiyat ndan tahmini sat  tamamlama maliyeti ve sat  gerçekle tirmek için gerekli tahmini sat  
masraflar  dü üldükten sonraki de erdir.  Stoklar n net gerçekle ebilir de er maliyetinin alt na 
dü tü ünüde, stoklar net gerçekle ebilir de erine indirgenir ve de er dü üklü ünün olu tu u y lda gelir 
tablosuna gider olarak yans r. Daha önce stoklar n net gerçekle ebilir de er indirgenmesine neden 
olan ko ullar n geçerlili ini kaybetmesi veya de en ekonomik ko ullar nedeniyle net gerçekle ebilir 
de erda art  oldu u durumlarda, ayr lan de er dü üklü ü kar  iptal edilir. ptal edilen tutar önceden 
ayr lan de er dü üklü ü tutar  ile s rl r. (Not 13) 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
g) Maddi Duran Varl klar  
 
Maddi duran varl klar, finansal tablolarda, kay tl  de erlerinden birikmi  amortismanlar n dü ülmesinden 
sonra kalan net de erleri üzerinden gösterilmektedir.  Amortisman, maddi duran varl n faydal  ömrü 
üzerinden, k st esas  uygulanarak, do rusal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktad r.   
 
Amortisman hesab nda esas al nan faydal  ömürler ve uygulanan amortisman oranlar  a daki gibidir. 
 

 
Maddi varl klar olas  bir de er dü üklü ünün tespiti amac yla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi 
duran varl n kay tl  de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, kar k ayr lmak suretiyle kay tl  
de eri geri kazan labilir de erine indirilir. Geri kazan labilir de er, ilgili maddi duran varl n mevcut 
kullan ndan gelecek net nakit ak mlar  ile net sat  fiyat ndan yüksek olan  olarak kabul edilir. 
 
Maddi varl klar n elden ç kart lmas  dolay yla olu an kar ve zararlar di er faaliyet gelirleri ve giderleri 
hesaplar na dahil edilirler. 
 
Maddi duran varl klar n herhangi bir parças  de tirmekten do an giderler bak m onar m maliyetleri 
ile birlikte varl n gelecekteki ekonomik faydas  artt  nitelikte ise aktifle tirilebilirler. Tüm di er 
giderler olu tukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebele tirilir. (Not 18) 
 
h) Maddi Olmayan Duran Varl klar 
 
Maddi olmayan duran varl klar iktisap edilmi  bilgi sistemleri, imtiyaz haklar , bilgisayar yaz mlar  ve 
geli tirme maliyetlerini içermektedir. Maddi olmayan duran varl klar, elde etme maliyeti üzerinden 
kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra 15 y  geçmeyen bir süre için tahmini faydal  ömürleri 
üzerinden do rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Markalar için s rs z ömürleri 
olmas  sebebiyle amortisman ayr lmamaktad r. De er dü üklü ünün olmas  durumunda maddi olmayan 
duran varl klar n kay tl  de eri, geri kazan labilir de erine getirilir.  (Not 19) 
 
i) Kar klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler 
 
Kar klar, irketin bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmi ten kaynaklanan yasal veya yap sal bir 
yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa layan kaynaklar n ç n 
gerçekle me olas n olmas  ve yükümlülük tutar  konusunda güvenilir bir tahminin yap labildi i 
durumlarda muhasebele tirilmektedir.  
 
Geçmi  olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i letmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay n gerçekle ip gerçekle memesi ile teyit edilebilmesi 
mümkün varl k ve yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemektedir. Bu tür varl k ve yükümlülükler 

arta ba  yükümlülükler ve varl klar” olarak notlarda aç klanmaktad r. (Not 22) 
 
 

Maddi Varl k Cinsi  Faydal  Ömür (Y l)  Amortisman Oran  
Yeralt  ve Yerüstü Düzenleri  15  % 6,66 
Binalar  50  % 2 
Tesis Makine ve Cihazlar  4-20  % 25 -% 5 
Ta t Araçlar   5 - 10  % 20 
Demirba lar  3 -15  % 33,33 - % 20 
Özel Maliyetler  5  % 20 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

17 
 

NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
j) Çal anlara Sa lanan Faydalar 
 

dem tazminat  kar , irket’in, personelin Türk  Kanunu uyar nca en az bir y ll k hizmeti 
tamamlayarak emekliye ayr lmas , i  ili kisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için ça lmas  veya vefat  
durumunda do acak gelecekteki olas  yükümlülüklerinin toplam kar n bugünkü tahmini de erini 
ifade eder. (Not 24) 
 
k) Borçlanma Maliyeti 
 
Krediler, al nd klar  tarihlerde, al nan kredi tutar ndan i lem giderleri ç kart ld ktan sonraki de erleriyle 
kaydedilir. Krediler, takip eden tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanm  iskonto edilmi  de erleri ile 
konsolide finansal tablolarda takip edilirler. Al nan kredi tutar  (i lem giderleri hariç) ile geri ödeme de eri 
aras ndaki fark, gelir tablosunda kredi süresince tahakkuk esas na göre muhasebele tirilir.  
 
Kullan ma ve sat a haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl klar söz konusu oldu unda, 
sat n al nmas , yap  veya üretimi ile direkt ili ki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varl k kullan ma veya 
sat a haz r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilir. Di er tüm finansman giderleri, olu tuklar  
dönemlerde do rudan gider yaz r.  
 
l) Finansal Kiralamalar 
 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varl k, varl n kiralama döneminin ba ndaki vergi 
avantaj veya te vikleri dü üldükten sonraki gerçe e uygun de erinden veya asgari kira ödemelerinin o 
tarihte indirgenmi  de erinden dü ük olan  üzerinden aktifle tirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük 
olarak gösterilir ve ödendikçe azalt r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir 
tablosunda giderle tirilir. Finansal kiralama sözle mesi ile elde edilen maddi duran varl klar, varl n 
faydal  ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 
 
m) Dövizli lemler 
 
Dönem içinde gerçekle en dövizli i lemler, i lem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar  üzerinden 
çevrilmi tir. Dövize dayal  parasal varl k ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar  
üzerinden çevrilmi tir. Dövize dayal  parasal varl k ve yükümlülüklerin çevirimlerinden do an kur 
kazanc  veya zararlar , gelir tablosuna gelir ya da gider olarak yans lm r. 
 
n) Vergi Varl k ve Yükümlülükleri 
 
Vergi Yükümlülü ü, cari y l vergisi ile ertelenmi  vergilerin toplam ndan olu ur. 
Cari Y l Vergisi: Cari y l vergisi, dönem kar n vergiye tabi olan k sm  üzerinden hesaplan r. Vergiye 
tabi kâr, di er y llarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da 
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmas  nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen 
kârdan farkl k gösterir. irketin cari vergi yükümlülü ü bilanço tarihi itibariyle yasalla  ya da önemli 
ölçüde yasalla  vergi oran  kullan larak hesaplanm r. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
Ertelenmi  Vergi: Ertelenmi  vergi varl k ve yükümlülükleri, varl k ve yükümlülüklerin finansal 
tablolarda yer alan kay tl  de erleri ile vergi de erleri aras ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan r. 
Ertelenmi  vergi hesaplamas nda yürürlükteki vergi mevzuat  uyar nca bilânço tarihi itibariyle geçerli 
bulunan vergi oranlar  kullan r. Ertelenmi  vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar n tümü 
için hesaplan rken, indirilebilir geçici farklardan olu an ertelenmi  vergi varl klar , gelecekte vergiye tabi 
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas art yla 
hesaplanmaktad r. Bahse konu varl k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarar  etkilemeyen i leme 
ili kin geçici fark, erefiye veya di er varl k ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara al nmas ndan 
(i letme birle meleri d nda) kaynaklan yorsa muhasebele tirilmez.  
 
Ertelenmi  vergi varl n kay tl  de eri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmi  vergi 
varl n kay tl  de eri, bir k sm n veya tamam n sa layaca  faydan n elde edilmesine imkan 
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad  ölçüde azalt r. 
 
Ertelenmi  vergi varl klar  ve yükümlülükleri, cari vergi varl klar yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 
etme ile ilgili yasal bir hakk n olmas  veya söz konusu varl k ve yükümlülüklerin ayn  vergi mercii 
taraf ndan toplanan gelir vergisiyle ili kilendirilmesi ya da irketin cari vergi varl k ve yükümlülüklerini 
netle tirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas  durumunda mahsup edilir. 
 
Dönem Cari ve Ertelenmi  Vergisi: Do rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak 
muhasebele tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili kin ertelenmi  vergi de do rudan 
özkaynakta muhasebele tirilir) ile ili kilendirilen ya da i letme birle melerinin ilk kayda al ndan 
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmi  vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir 
olarak muhasebele tirilir. (Not 35) 
 
o) Hisse Ba na Kar/Zarar 
 
Hisse ba na kar/zarar, gelir tablosunda yer alan net kar/zarar n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin 

rl kl  ortalama adedine bölünmesi suretiyle tespit edilir. 
 
Türkiye’deki irketler mevcut hissedarlara birikmi  karlardan ve öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar  
hesab ndan hisseleri oran nda hisse da tarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini artt rabilir. Hisse ba na 
kar/zarar hesaplan rken, bu bedelsiz hisse ihrac  ç kar lm  hisseler olarak say r. Dolay yla hisse ba na 
kar/zarar hesaplamas nda kullan lan a rl kl  hisse adedi ortalamas , hisselerin bedelsiz olarak 

kar lmas  geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 
 

irketçe y l içinde da lan bedelsiz hisse yoktur. 
 
p) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi  finansal bilgilerin 
kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km  olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay  için 
yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar  kapsar. 
 

irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas  durumunda, finansal 
tablolara al nan tutarlar  bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir. 
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NOT 2 – F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA N ESASLAR (Devam ) 
 
r) Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi 
 

irket faaliyetlerinden dolay  çe itli finansal risklere maruz kalmaktad r. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve 
piyasa (kur ve faiz oran ) riskidir. irketin genel risk yönetimi program , finansal piyasalar n de kenli ine 
ve muhtemel olumsuz etkilerin irketin finansal performans  üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye 
yo unla maktad r.  
 
Kredi Riski: Bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemi  alacaklar ve taahhüt edilmi  i lemleri 
de kapsayan kredi riskine maruz kalan mü terilerden olu maktad r. 
 
Likidite riski: Genel olarak irketin nakit ak ndaki dengesizlik sonucunda nakit ç lar  tam olarak 
ve zaman nda kar layacak düzeyde nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giri ine sahip bulunmamas  
riskidir. Piyasaya ili kin olarak veya fonlamaya ili kin olarak ortaya ç kabilir.  
 
Piyasaya ili kin likidite riski: irketin piyasaya gerekti i gibi girememesi, baz  ürünlerdeki s  piyasa 
yap  ve piyasalarda olu an engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonlar  uygun bir fiyatta, yeterli 
tutarlarda ve h zl  olarak kapatamamas  veya pozisyonlardan ç kamamas  durumunda ortaya ç kan 
zarar ihtimalini ifade eder. 
 
Fonlamaya li kin Likidite Riski: Nakit giri  ve ç lar ndaki düzensizlikler ve vadeye ba  nakit ak  
uyumsuzluklar  nedeniyle fonlama yükümlülü ünü makul bir maliyet ile potansiyel olarak yerine 
getirememe ihtimalini ifade eder. 
 
Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço d  hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal piyasalardaki 
dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur fark  ve hisse senedi fiyat de melerine ba  olarak ortaya 

kan riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir. 
 
Faiz Oran  ve Döviz Kuru Riski: Döviz kuru veya faiz oranlar ndaki de imler nedeniyle bir varl k veya 
finansal arac n de erinin azalmas  riskidir. Bu risk, faiz ve kur de imlerinden etkilenen varl klar n 
genellikle k sa vadeli elde tutulmas  suretiyle yönetilmektedir.  
 
s) Nakit Ak m Tablosu 
 
Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar  esas, yat m ve finansman faaliyetlerine dayal  bir 
biçimde s fland larak raporlan r. Nakit ak m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve 
banka mevduat  ile vadesi 3 ay veya daha k sa olan menkul k ymetleri içermektedir.  
 
t) Netle tirme 
 
Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas , söz konusu varl k ve yükümlülükleri net olarak 
de erlendirmeye niyet olmas  veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin e  
zamanl  oldu u durumlarda net olarak gösterilirler. 
 
NOT 3 – LETME B RLE MELER  
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 4 –  ORTAKLIKLARI 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
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NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

irket faaliyetlerini tek bir co rafi bölümde ve tek bir faaliyet alan nda yürütmekte oldu undan 
bölümlemeye göre raporlama yapmamaktad r. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 6 – NAK T VE NAK T BENZERLER  
 
30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle nakit ve benzeri de erlerin ayr nt  a daki 
gibidir:   

 

 
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle irketin banka mevduatlar nda 45.675 TL tutar nda blokaj 
bulunmaktad r. (31 Aral k 2011: 58.628 TL tutar nda blokaj bulunmaktad r.) 
 
NOT 7 – F NANSAL YATIRIMLAR 
 
Türev Finansal Araçlar n Makul De eri 
 

irketin 30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle yapm  oldu u forward sözle mesine ait 
detaylar a daki gibidir:  
 

 Türev Araçlar n Makul De eri 
 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
   
Forward Sözle melerine Ait De erleme Farklar  - 5.223 
   
Total - 5.223 

 
irketin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle forward sözle mesi bulunmamaktad r. (31 Aral k 2011: irket, 

kur riskinden korunmak amac yla USD / TL baz nda 825.000 USD (1.542.008 TL) tutar nda forward 
sözle mesi yapm r. lgili i lemin vadesi 27 Ocak 2012’dir. Forward sözle mesinin makul de erine 
ili kin olarak 5.223 TL  tutar nda gelir tahakkuku hesaplanm  ve finansal tablolara yans lm r.) 
 
 
 
 
 

  30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Kasa  54.288  19.179 
 - TL 51.087  19.141  
 - USD 19  38  
 - EUR 3.182  -  
Bankalar  4.335.176  753.144 
Vadesiz Mevduat 4.335.176  753.144  
 - TL 345.146  42.134  
 - USD 1.500.573  335.201  
 - EUR 2.489.457  375.809  
Toplam  4.389.464  772.323 
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NOT 8 – F NANSAL BORÇLAR 
a) K sa vadeli finansal borçlar n detay  a daki gibidir, 
 
  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
Banka Kredileri (*)  30.938.852  30.618.378 
Finansal Kiralama Borçlar  (Net)  1.372.689  1.427.567 
Kredi Kart  Borçlar   406  10.884 
Toplam    32.311.947  32.056.829 

 
(*) 30.938.852 TL tutar ndaki k sa vadeli banka kredilerinin 6.223.310 TL’lik k sm  uzun vadeli kredilerin 
ana para taksididir. (31 Aral k 2011: 30.618.378 TL tutar ndaki k sa vadeli banka kredilerinin 5.249.723 
TL’lik k sm  uzun vadeli kredilerin ana para taksididir.) 
 
aa) K sa vadeli banka kredilerinin ayr nt  a daki gibidir: 
 
   30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 

Banka Kredileri 
 Orijinal 

Tutar   
TL  

Tutar   
Etkin Faiz  

%  
Orijinal 
Tutar   

TL  
Tutar   

Etkin Faiz  
% 

USD Krediler  8.598.222  15.532.689  0,44 - 7,15  13.801.471  26.069.598  3,12 - 6,30 
EUR Krediler  1.682.222  3.825.710  5,19 - 6,25  -  -  - 
TL Krediler  11.191.018  11.191.018  8,25 - 14,52  3.723.616  3.723.616  7,75 - 14,52 
USD Kredi Reeskontlar   142.597  257.602  -  351.346  663.658  - 
EUR Kredi Reeskontlar   15.632  35.549  -  -  -  - 
TL Kredi Reeskontlar   96.284  96.284  -  161.505  161.506  - 
Toplam    30.938.852      30.618.378   

 
ab) K sa vadeli finansal kiralama borçlar n ayr nt  a daki gibidir: 
 
    30 Haziran 2012   31 Aral k 2011 
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar  1.515.492  1.621.797 
Ertelenmi  Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - )   (142.803)   (194.230) 
Finansal Kiralama Borcu ( Net ) (*)  1.372.689  1.427.567 

 
(*) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 1.372.689 TL’lik tutar n 1.167.380 TL’lik (513.314 Avro) k sm  avro 
geriye kalan 205.309 TL’lik (113.650 USD) k sm  ise USD cinsinden finansal kiralama borcudur. (31 
Aral k 2011: 1.427.567 TL’lik tutar n 1.218.371 TL’lik (498.556 Avro) k sm  avro geriye kalan 209.196 
TL’lik (110.750 USD) k sm  ise USD cinsinden finansal kiralama borcudur.) 
 
b) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n detay  a daki gibidir: 
 
  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
Banka Kredileri  16.702.887  11.348.944 
Finansal Kiralama Borçlar  (Net)  1.499.369  2.347.323 
Toplam    18.202.256   13.696.267 
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NOT 8 – F NANSAL BORÇLAR (Devam ) 
ba) Uzun vadeli banka kredilerinin ayr nt  a daki gibidir: 
 
   30 Haziran  2012  31 Aral k 2011 
Para  
Birimi 

 Orijinal 
Tutar   

TL  
Tutar   

Etkin Faiz  
%  

Orijinal 
Tutar   

TL  
Tutar   

Etkin Faiz 
 % 

USD Krediler   3.639.704  6.575.126  4,25 – 5,22  4.852.941  9.166.721  4,90 
EUR Krediler  3.657.778  8.318.518  5,19 – 5,42  -  -  - 
TL Krediler (*)  1.809.243  1.809.243  14,52  2.182.223  2.182.223  14,52 
Toplam    16.702.887      11.348.944   

 
bb) Uzun vadeli finansal kiralama borçlar n ayr nt  a daki gibidir: 
 
    30 Haziran  2012   31 Aral k 2011 
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar  1.591.760  2.511.822 
Ertelenmi  Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( - )   (92.391)   (164.499) 
Finansal Kiralama Borcu ( Net ) (*)  1.499.369  2.347.323 

 
(*) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 1.499.369 TL’lik tutar n 1.189.730 TL’lik (523.142 Avro) k sm  avro 
geriye kalan 309.639 TL’lik (171.403 USD) k sm  ise USD cinsinden finansal kiralama borcudur. (31 
Aral k 2011: 2.347.323 TL’lik tutar n 1.914.836 TL’lik (783.549 Avro) k sm  avro geriye kalan 432.487 
TL’lik (228.962 USD) k sm  ise USD cinsinden finansal kiralama borcudur.) 
 
NOT 9 – D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Türev Finansal Araçlar n Makul De eri 
 

irketin 30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle yapm  oldu u swap sözle mesine ait 
detaylar a daki gibidir:  
 

 Türev Araçlar n Makul De eri 
 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
   
Swap Sözle melerine Ait De erleme Farklar  378 10.343 
   
Total 378 10.343 

 
irket, kur riskinden korunmak amac yla 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle EUR/USD ve USD/TL baz nda 

1.650.000 EUR ve 230.000 USD tutar nda swap i lemi yapm r. lgili swap i leminin makul de erine 
ili kin olarak 378 TL tutar nda de erleme fark  hesaplanm  ve finansal tablolara yans lm r. (31 
Aral k 2011: irket, kur riskinden korunmak amac yla USD/TL ve EUR/TL baz nda s ras yla 3.070.000 
USD ve 100.000 EUR tutar nda swap i lemi yapm r. lgili swap i lemlerinin makul de erine ili kin 
olarak 10.343 TL tutar nda de erleme fark  hesaplanm  ve finansal tablolara yans lm r.) 
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NOT 10 – T CAR  ALACAK VE BORÇLAR  
 
a) K sa Vadeli Ticari Alacaklar 
 

  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
     
li kili Taraflardan Ticari Alacaklar   1.833.799  2.932.191 
li kili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 37)  1.833.799  2.932.191 
     
Di er Ticari Alacaklar  19.270.730  8.819.355 
Al lar  15.033.189  5.805.032 
Al nan Çekler  3.342.588  2.905.173 
Alacak Senetleri                    894.953   109.150 

üpheli Ticari Alacaklar                    435.521   452.926  
üpheli Ticari Alacaklar Kar  (-)  (435.521)                 (452.926) 

     
Toplam K sa Vadeli Ticari Alacaklar  21.104.529  11.751.546 

 
üpheli alacak kar  hareket tablosu a daki gibidir. 

 
  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
Dönem Ba   (452.926)  (530.603) 
     
Dönem çinde Ayr lan Kar k (+) (Not 31/b)  -                   (72.432) 
Dönem çinde Tahsil Edilen Kar k (-) (Not 31/a)                   17.405                    150.000  
Kay tlardan Ç kar lan Kar k  -  109 
     
Dönem Sonu  (435.521)  (452.926) 

 
Kar k ayr lan üpheli ticari alacaklar n ya land rmas  a daki gibidir. 
 

  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
     
180 güne kadar vadesi geçmi  alacaklar  -  - 
180 ile 365 gün üstü vadesi geçmi  alacaklar  -  - 
365 gün üstü vadesi geçmi  alacaklar  435.521  452.926 
     
Dönem Sonu  435.521  452.926 

 
b) K sa Vadeli Ticari Borçlar 
 

  30 Haziran  2012  31 Aral k 2011 
     
li kili Taraflara Ticari Borçlar   72.320  77.245 
li kili Taraflara Ticari Borçlar (Not 37)  72.320  77.245 
     
Di er Ticari Borçlar  13.368.908  4.414.505 
Sat lar   11.556.455  3.195.205 
Borç Senetleri  1.812.453  1.219.300 
     
Toplam K sa Vadeli Ticari Borçlar  13.441.228  4.491.750 

 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

24 
 

NOT 11 – D ER ALACAK VE BORÇLAR 
sa Vadeli  Di er Alacaklar 

   
    30 Haziran  2012   31 Aral k 2011 
     
li kili Taraflardan Ticari Alacaklar   699.337  654.239 
Ortaklardan Alacaklar (Not 37) (*)  694.541  649.443 
li kili irketlerden Di er Alacaklar (Not 37)  4.796  4.796 
     
Di er Alacaklar  346.657  18.500 
Verilen Depozito ve Teminatlar  1.541  2.106 
Vergi Dairesinden Alacaklar  345.116  - 
Di er  -  16.394 
     
Toplam   1.045.994   672.739 

 
(*) 694.541 TL’lik bakiyenin tamam , irketin halka arz giderlerinin ortaklara ait olan k sm n irket 
taraf ndan ortaklara yans lmas  nedeniyle olu an bakiyedir. (Bkz Not 37/a ve 37/d) Bahsi geçen 
bakiyenin 45.098 TL’lik (38.218 TL faiz + 6.880 TL KDV)  k sm  ortaklara 2012 y nda tahakkuk ettirilen 
faiz hesaplamas ndan kaynaklanmaktad r. 
 
NOT 12 – F NANS SEKTÖRÜ FAAL YET NDEN ALACAK VEYA BORÇLAR 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 13 –  STOKLAR 
 
30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle stoklar n ayr nt  a daki gibidir. 
 
   30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
     
lk Madde ve Malzeme  13.082.694  11.862.470 
Mamuller  4.139.460   3.897.420  
Ticari Mallar   10.630    -  
     
Toplam  17.232.784  15.759.890 

 
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutar  20.000.000 TL’dir. (31 Aral k 
2011: 20.000.000 TL)  
 
NOT 14 – CANLI VARLIKLAR 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 15 – DEVAM EDEN AAT SÖZLE MELER NE N VARLIKLAR 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
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NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER 
 
a) Yat m amaçl  gayrimenkullerin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle hareketleri a daki gibidir. 
 
Maliyet   1 Ocak 2012   Giri    De erleme      30 Haziran 2012 
Arsa ve Araziler   5.638.300  -  -  -  5.638.300 
Toplam   5.638.300  -  -  -  5.638.300 

 
irketin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle yat m amaçl  gayrimenkullerinin maliyet de erlerinin rayiç 

de erleri ile kar la lmas  a daki gibidir. 
 

Gayrimenkul Ad    Ekspertiz Raporu Tarihi   Rayiç De eri   Maliyet De eri (Net) 
Ayd n Ku adas  Arsa (*)   22.09.2010  3.700.000  2.950.000 
zmit Kullar Arsa   -  1.829.700  1.829.700 
Mersin Yeni ehir Arsa   -  108.600  108.600 
Toplam     5.638.300  4.888.300 

 
b) Yat m amaçl  gayrimenkullerin 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle hareketleri a daki gibidir. 
 
Maliyet   1 Ocak 2011   Giri    De erleme      31 Aral k 2011 
Arsa ve Araziler   5.638.300  -  -  -  5.638.300 
Toplam   5.638.300  -  -  -  5.638.300 

 
irketin 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle yat m amaçl  gayrimenkullerinin maliyet de erlerinin rayiç 

de erleri ile ile kar la lmas  a daki gibidir. 
 

Gayrimenkul Ad    Ekspertiz Raporu Tarihi   Rayiç De eri   Maliyet De eri (Net) 
Ayd n Ku adas  Arsa (*)   22.09.2010  3.700.000  2.950.000 
zmit Kullar Arsa   -  1.829.700  1.829.700 
Mersin Yeni ehir Arsa   -  108.600  108.600 
Toplam     5.638.300  4.888.300 

 
(*) irket, yat m amaçl  gayrimenkullerinden 2.950.000 TL maliyet bedelli arsas  2010 y nda yetkili 
bir de erleme kurulu una de erletmi tir. (Di er iki arsa 2010 y nda aktife al nd ndan, ayn  grupta 
yer almalar na kar n yeniden de erlemeye tabi tutulmam r.) De erleme kurulu u Gelir ndirgeme 
Yakla  ve Emsal Kar la rma Yakla  modellerini kullanarak 2.950.000 TL maliyet bedelli 
arsan n gerçe e uygun  de erini 3.700.000 TL olarak belirlemi tir.  
 
De erleme sonras  ortaya ç kan 750.000 TL tutar ndaki fark n 712.500 TL’lik k sm  özkaynaklar 
içerisinde maddi duran varl k de er art  fonu olarak, 37.500 TL de ertelenmi  vergi yükümlülü ü 
olarak muhasebele tirilmi tir. (Bkz. Not 27/d) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

26 
 

NOT 18 – MADD  DURAN VARLIKLAR 
 
a) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle maddi duran varl klar n hareketleri a daki gibidir. 
 

Maliyet   
1 Ocak  

2012   Giri    Transfer  
De er 
Art       

30 Haziran 
2012 

Yer alt  ve Yerüstü Düz.  788.917  12.101  -  -  -  801.018 
Binalar (*)  16.486.194  -  -  -  -  16.486.194 
Makine Tesis  20.425.820  117.070  -  -  -  20.542.890 
Ta tlar  562.595  441  -  -  -  563.036 
Demirba lar  1.157.182  41.608  -  -  -  1.198.790 
Özel Maliyetler  5.092  -  -  -  -  5.092 
Yap lmakta Olan Yat.   -  -  -  -  -  - 
Toplam   39.425.800  171.220  -  -  -  39.597.020 
             
Birikmi  Amortisman              
Yer alt  ve Yerüstü Düz.  (92.365)  (26.367)  -  -  -  (118.732) 
Binalar (*)  (500.883)  (152.060)  -  (14.100)  -  (667.043) 
Makine Tesis ve Cihazlar  (3.759.716)  (605.966)  -  -  -  (4.365.682) 
Ta tlar  (282.595)  (60.173)  -  -  -  (342.768) 
Demirba lar  (451.431)  (74.907)  -  -  -  (526.338) 
Özel Maliyetler  (1.505)    (509)  -  -  -  (2.014)    
Toplam   (5.088.495)  (919.982)  -  (14.100)  -  (6.022.577) 
               
Net De er   34.337.305          33.574.443 

 
irket’in dönem içinde i letme içi olu turulan maddi duran varl  bulunmamaktad r. 
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NOT 18 – MADD  DURAN VARLIKLAR (Devam ) 
 
b) 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle maddi duran varl klar n hareketleri a daki gibidir. 
 

Maliyet   
1 Ocak  

2011   Giri    Transfer  
De er 
Art       

31 Aral k 
2011 

Arsa ve Araziler  1.421.000  -  (1.421.000)  -  -  - 
Yer alt  ve Yerüstü Düz.  286.882  66.599  435.436  -  -  788.917 
Binalar (*)  4.574.478  16.716  11.895.000  -  -  16.486.194 
Makine Tesis  17.137.608  1.818.135  1.650.077  -  (180.000)  20.425.820 
Ta tlar  552.574  21.021  -  -  (11.000)  562.595 
Demirba lar  810.382  350.186  -  -  (3.386)  1.157.182 
Özel Maliyetler  5.092  -  -  -  -  5.092 
Yap lmakta Olan Yat. (**)   11.928.297  631.216  (12.559.513)  -  -  - 
Toplam   36.716.313  2.903.873 

 
 -  -  (194.386) 

 
 39.425.800 

              
Birikmi  Amortisman              
Yer alt  ve Yerüstü Düz.  (40.596)  (51.769)  -  -  -  (92.365) 
Binalar (*)  (168.567)  (304.115)  -  (28.201)  -  (500.883) 
Makine Tesis ve Cihazlar  (2.523.492)  (1.236.224)  -  -  -  (3.759.716) 

 Ta tlar   (171.390)  (122.205)  -  -  11.000  (282.595) 
Demirba lar   (313.306)  (138.180)  -  -  55  (451.431) 
Özel Maliyetler  (487)  (1.018)  -  -  -  (1.505)         

() Toplam   (3.217.838)  (1.853.511)  -  (28.201)  11.055  (5.088.495) 
               
Net De er   33.498.475 

 
         34.337.305 

 
(*) irket, Mersin’de bulunan iki adet fabrika binas  2010 y nda yetkili bir de erleme kurulu una 
de erletmi tir. De erleme irketi, Emsal Kar la rma, Maliyet ve Direkt Kapitalizasyon Yakla  
modellerini kullanarak iki fabrikan n gerçe e uygun de erlerini a daki tutarlarda tespit etmi tir.  
 

Gayrimenkul Ad    Ekspertiz RaporuTarihi   Rayiç De eri   Defter De eri (Net) 
1. Fabrika  22.09.2010  2.056.000  1.042.692 
2. Fabrika  22.09.2010  1.287.000  1.019.986 
       
Toplam     3.343.000  2.062.678 
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NOT 18 – MADD  DURAN VARLIKLAR (Devam ) 
 
De erleme sonucu ortaya ç kan (3.343.000 TL - 2.062.678 TL =) 1.280.322 TL fark n 1.216.306 TL’lik 

sm  özkaynaklar içerisinde maddi duran varl k de er art  fonu olarak, 64.016 TL’lik k sm  da 
ertelenmi  vergi yükümlülü ü olarak muhasebele tirilmi tir.  
 
Bahsi geçen de er art  üzerinden 30 Haziran 2012 itibariyle 42.301 TL tutar nda amortisman 
hesaplanm  olup, 2.116 TL tutar nda ertelenmi  vergi etkiside dikkate al narak 40.186 TL tutar ndaki 
tutar maddi duran varl klar de er art  fonundan mahsup edilmi tir. Dönemsonu itibar  ile 
özkaynaklardaki maddi duran varl k de er art  fonu 1.176.120 TL olmu tur. (Not 27/d) (31 Aral k 2011 : 
Bahsi geçen de er art  üzerinden 28.201 TL tutar nda amortisman hesaplanm  olup, 1.410 TL 
tutar nda ertelenmi  vergi etkiside dikkate al narak 26.791 TL tutar ndaki tutar maddi duran varl klar 
de er art  fonundan mahsup edilmi tir. Dönemsonu itibar  ile özkaynaklardaki maddi duran varl k 
de er art  fonu 1.189.515 TL olmu tur. (Not 27/d)) 
 
 (**) Yap lmakta olan yat mlar n tamam , irketin Mersinde yapt rmakta oldu u 3. Fabrika binas na ait 
yat m harcamalar ndan olu maktad r.  11.928.297 TL’lik yat m harcamas n 2.618.240 TL’lik k sm  
2009 y nda, 9.850.077 TL’lik k sm  2010 y nda gerçekle tirilmi tir.  irket, sözü edilen yat m ile ilgili 
olarak 10.000.000 USD (15.460.000 TL) tutar nda yat m kredisi kullanm r. Bu krediye ili kin 750.026 
TL tutar ndaki faiz gideri ve 121.706 TL tutar ndaki kur  fark  gideri ile bu yat mda kullan lan irket 
personeline ait 751.737 TL tutar ndaki personel gideri yat m maliyetine dahil edilmi tir. Yat m 
harcamalar n 3.484.617 TL’lik k sm , i letme içi malzemeden kar lanm r. 31 Aral k 2010 itibariyle 
yat m a amas nda olan 3. fabrika binas  12 Ocak 2011 tarihinde tamamlanarak aktife al nm r. 
 
c) 30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle aktifler üzerindeki sigorta teminatlar  a daki 
gibidir. 
 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Binalar 19.500.000   19.500.000   
Makine Tesis ve Cihazlar 16.950.000   16.950.000   
Demirba lar 840.000   840.000   

 
NOT 19 – MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
 
a) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl klar n hareketleri a daki gibidir. 
 
Maliyet   1 Ocak 2012   Giri    Transfer      30 Haziran 2012 
Haklar  303.906  3.997  -  -  307.903 
Toplam    303.906  3.997  -  -  307.903 
           
Birikmi  Amortisman            
Haklar  (176.805)  (30.552)  -  -  (207.357) 
Toplam  (176.805)  (30.552)  -  -  (207.357) 
             
Net De er   127.101        100.546 

 
irket’in dönem içinde i letme içi olu turulan maddi olmayan duran varl  bulunmamaktad r. 
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NOT 19 – MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devam ) 
 
b) 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl klar n hareketleri a daki gibidir. 
 
Maliyet   1 Ocak 2011   Giri    Transfer      31 Aral k 2011 
Haklar  258.590  45.316  -  -  303.906 
Toplam    258.590  45.316  -  -  303.906 
Birikmi  Amortisman            
Haklar  (111.973)  (64.832)  -  -  (176.805) 
Toplam  (111.973)  (64.832)  -  -  (176.805) 
           
Net De er   146.617        127.101 

 
irket’in i letme içi olu turulan maddi olmayan duran varl  bulunmamaktad r. 

 
NOT 20 – EREF YE 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 21 – DEVLET TE K VE YARDIMLARI 
 
a) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle irket dahilde i leme izin belgelerine sahiptir. irket, bu belgeler 
kapsam nda 30 Haziran tarihi itibariyle 29.916.820 USD tutar nda te vikten faydalanm r. (31 Aral k 
2011: 51.074.993 USD) 
 
b) 30 Haziran 2012  tarihi itibariyle irketin yat m te vi i bulunmamaktad r. (31 Aral k 2011: irketin 
yat m te vi i bulunmamaktad r.) 
 
c) 5084 Say   Yat mlar n ve stihdam n Te viki ile Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  Hakk nda 
Kanun kapsam nda  asgari ücretli i çilerin gelir vergileri, SSK primlerinin ödenmesi  konusunda muafiyet 
sa lamaktad r.  irket 30 Haziran 2012 itibariyle 118.288 TL te vikten yararlanm r. (30 Haziran 2011: 
134.230 TL)  
NOT 22 – KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
a) üpheli alacak kar  Not 10’da; k dem tazminat  kar  Not 24’te aç klanm r. 
 
b) Lehe ve Aleyhe Aç lan Davalar: 
 
ba) irket Aleyhine Aç lan Davalar: 
 
   30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Alacak Davalar  (*)  688.116 25.000 
Tazminat Davalar  (*)  60.000 90.000 
Toplam    748.116 115.000 

 
(*) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle yukar da bahsi geçen alacak ve tazminat davalar  için finansal 
tablolarda 85.000 TL dava kar  ayr lm r. (31 Aral k 2011: 115.000 TL dava kar ) (Bkz.22/c) 
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NOT 22 – KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam ) 
 
bb) irket Taraf ndan Aç lan Davalar: 
 
   30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Tazminat Davalar   201.000 201.000 
    
Toplam    201.000 201.000 

 
c) K sa vadeli borç kar klar n detay  a daki gibidir. 
 
    30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Dava Kar klar  (*)  85.000 115.000 
Fatura Gider Kar klar    24.134 875 
    
Toplam  109.134 115.875 

 
(*) Not 22/ba 
 
d) irketçe al nan ipotek, teminat ve kefaletlerin ayr nt  a daki gibidir. 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
e) Pasifte yer almayan bilanço d  yükümlülüklerin ayr nt  a daki gibidir: 
 
  30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
     
Verilen Teminat Mektuplar   32.174.624  16.654.737 
TL 3.931.932  1.887.192  
USD 16.434.363  13.783.965  
EURO 11.808.329  983.580  
     
Verilen potekler (*)  61.291.000  62.444.600 
TL 36.000.000  36.000.000  
USD 25.291.000  26.444.600  
     
Verilen Rehinler  2.339.018  2.339.018 
TL 2.339.018  2.339.018  
     
Verilen Kefaletler  23.560.113 

 
 26.014.004 

TL 18.680.536  19.703.496  
USD 4.640.307 

 
 4.977.777  

EURO 239.270 
 

 1.332.731  
     
Toplam  119.364.755 

 
 107.452.359 
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NOT 22 – KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam ) 
(*) irketin, kulland  banka kredileri nedeniyle Mersin’de yer alan fabrika binalar  ve Ayd n 
Ku adas ’nda bulunan yat m amaçl  gayrimenkulü üzerinde tamam  1. Dereceden olmak üzere 
ipotekler bulunmaktad r. 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, Mersinde bulunan fabrikalar üzerinde 
Alternatifbank’a 14.000.000 TL , bankas ’na 12.000.000 TL ve 14.000.000 USD (25.291.000TL) olmak 
üzere toplam 51.291.000 TL tutar nda, Ayd n Ku adas ’nda bulunan yat m amaçl  gayrimenkulün 
üzerinde Ziraat  Bankas ’na 10.000.000 TL olmak üzere, irket aktifleri üzerinde toplam 61.291.000 TL 
ipotek söz konusudur.  (31 Aral k 2011: Tamam  1.Dereceden Mersin’de yer alan fabrika binalar  
üzerinde Alternatifbank’a 14.000.000 TL , bankas ’na 12.000.000 TL ve 14.000.000 USD (26.444.600 
TL) olmak üzere toplam 52.444.600 TL tutar nda, Ayd n Ku adas ’nda bulunan yat m amaçl  
gayrimenkulün üzerinde Ziraat  Bankas ’na 10.000.000 TL olmak üzere, irket aktifleri üzerinde toplam 
62.444.600 TL ipotek söz konusudur.) 
 
f) 30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle irketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ili kin 
tablolar  a daki gibidir. 
 
 irket Taraf ndan Verilenler TR ’ler 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
   
A. Kendi Tüzel Ki ili i Ad na Vermi  Oldu u TR ’lerin Toplam Tutar  95.804.642 81.438.355 
B. Tam Konsolidasyon Kapsam na Dahil Edilen Ortakl klar Lehine 
Vermi  Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar  - - 
C. Ola an Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amac yla Di er 3. Ki ilerin 
Borcunu Temin Amac yla Vermi  Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar  - - 
D. Di er Verilen TR 'lerin Toplam Tutar  23.560.113 

 
26.014.004 

1) Ana Ortakl k Lehine Vermi  Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar  - - 
2) B ve C maddesi Kapsam na Girmeyen Di er Grup irketleri Lehine 
Vermi  Oldu u TR 'lerin Toplam Tutar  23.560.113 26.014.004 
3) C Maddesi Kapsam na Girmeyen 3. Ki iler Lehine Vermi    Oldu u 
TR 'lerin Toplam Tutar - - 

Toplam 119.364.755 
 

107.452.359 
  

irketin vermi  oldu u di er TR 'lerin irket'in özkaynaklar na oran  30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 
%94,92’dir. (31 Aral k 2011: %94,33)       
 
NOT 23 – TAAHHÜTLER 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 24– ÇALI ANLARA SA LANAN FAYDALAR 
 

 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
   

dem Tazminat  Kar klar  172.614 185.015 
Kullan lmayan zin Ücretleri Kar  184.102 109.031 
   
Toplam 356.716 294.046 
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NOT 24– ÇALI ANLARA SA LANAN FAYDALAR (Devam ) 
 

dem Tazminat  Kar klar : 
 
T.C. Kanunlar na göre irket, en az bir y ll k hizmeti tamamlayarak 25 y ll k çal ma hayat  ard ndan 
emekliye ayr lan (kad nlar için 58 erkekler için 60 ya ), i  ili kisi kesilen, askerlik hizmetleri için ça lan 
veya vefat eden her çal an na k dem tazminat  ödemek mecburiyetindedir.  
 
Ödenecek tazminat, her hizmet y  için bir ayl k maa  tutar  kadard r ve bu miktar 30 Haziran 2012 tarihi 
itibariyle 2.917,27 TL (31 Aral k 2011: 2.731,85 TL) ile s rland lm r. 
 

dem tazminat  yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir. K dem tazminat  
kar , irket’in, çal anlar n emekli olmas ndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 
tutar n bugünkü de erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktad r. UMS 19 (“Çal anlara Sa lanan 
Faydalar”), irketin yükümlülüklerinin, tan mlanm  fayda planlar  kapsam nda aktüeryal de erleme 
yöntemleri kullan larak geli tirilmesini öngörür. Bu do rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas nda 
kullan lan aktüeryal varsay mlar a da belirtilmi tir: 
 
Ana varsay m,  her hizmet y  için olan azami yükümlülük tutar n enflasyona paralel olarak artacak 
olmas r. Dolay yla, uygulanan iskonto oran , gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 
beklenen reel oran  ifade eder. Bu nedenle, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda 
kar klar, gelece e ili kin, çal anlar n emeklili inden kaynaklanacak muhtemel yükümlülü ünün 
bugünkü de eri tahmin edilerek hesaplanmaktad r. Bilanço tarihindeki kar klar, y ll k %5,10 (31 Aral k 
2011: %5,10) enflasyon ve %10,00 (31 Aral k 2011: %10,00) iskonto oran  varsay mlar na göre yakla k 
%4,66 (31 Aral k 2011: % 4,66) olarak elde edilen reel iskonto oran  kullan lmak suretiyle 
hesaplanm r. ste e ba  i ten ayr lmalar neticesinde ödenmeyip, irket’e kalacak olan k dem 
tazminat  tutarlar n tahmini oran  da dikkate al nm r. K dem tazminat  tavan  alt  ayda bir revize 
edilmektedir. 
 
Dönem içindeki k dem tazminat  kar n hareketleri a daki gibidir: 
 

 2012 2011 
   
Dönem Ba  185.015 116.592 
Dönem çerisindeki Art   (Not 31/b) - 68.423 
Dönem çerisindeki Azal  (Not 31/a) (12.401) - 
   
Dönem Sonu 172.614 185.015 

 
Kullan lmayan zin Ücretleri Kar : 
 

irket personelinin   önceki   y llarda   kullanmad   izinler   neticesinde  olu mu  bulunan izin ücretleri 
için hesaplanan izin ücretleri kar n y l içindeki hareketleri a daki gibidir. 
 

 2012 2011 
   
Dönem Ba   109.031   91.229   
Dönem çerisindeki Art  (Not 31/b) 75.071 17.802 
   
Dönem Sonu 184.102 109.031 
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NOT 25– EMEKL K PLANLARI 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 26– D ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
a) Di er dönen varl klar n detay  a daki gibidir: 
 
  30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
   
li kili Taraflardan Alacaklar  1.429.932 1.083.870 
li kili Taraflara Verilen Sipari  Avanslar  (Not 37) 1.429.932 1.083.870 
   
Di er Dönen Varl klar  8.770.248 9.141.448 
Devreden KDV 5.842.286 5.491.348 
Di er KDV 1.562.166 2.196.326 
Gelecek Aylara Ait Giderler 954.708 842.749 
Verilen Sipari  Avanslar  400.169 258.981 
Pe in Ödenen Vergiler  (Not 35) 7.781 350.844 
Personel Avanslar  3.138 1.200 
   
Toplam 10.200.180 10.225.318 

 
b) Di er k sa vadeli yükümlülüklerin detay  a daki gibidir: 
 
  30 Haziran 2012 31 Ara k 2011 
   
li kili Taraflardan Alacaklar  8.801 - 
li kili Taraflara Verilen Sipari  Avanslar  (Not 37) 8.801 - 
   
Di er sa Vadeli Yükümlülükler  4.343.144 1.564.746 
Al nan Sipari  Avanslar  3.661.894 952.645 
Personele Borçlar 422.609 298.326 
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 159.458 230.235 
Ödenecek Vergi ve Fonlar 99.183 83.540 
   
Toplam 4.351.945 1.564.746 

 
c) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 51.920 TL tutar ndaki di er duran varl klar n tamam  pe in ödenen 
giderlerinden olu maktad r. (31 Aral k 2011: 376.248 TL.) 
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NOT 27– ÖZKAYNAKLAR 
 

a) Özkaynaklar n Ayr nt  
 
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle irketin öz sermayesi 24.821.211 TL (31 Aral k 2011: 27.577.653 TL) 
olup, ayr nt  a daki gibidir. 
 

 30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
Ödenmi  Sermaye   (*) 20.540.000  (*) 20.540.000 
Hisse Senedi hraç Primleri  13.609.819  13.609.819 
De er Art  Fonlar  1.888.620  1.902.015 
Kardan Ayr lan K tlanm  Yedekler 175.500  175.500 
Geçmi  Y l Kar/Zarar  (8.649.681)  2.496.333 
Dönem Net Kar /Zarar  (2.743.047)  (11.146.014) 
Özsermaye 24.821.211  27.577.653 

 
(*) irket 4 Nisan 2011 tarihinde al nan Yönetim Kurulu Karar  ile 15.800.000 TL olan sermayesini 
20.540.000 TL’ye artt lmas na, halihaz r ortaklar n 180 gün süresince  pay satma  haklar n tamamen 

tlanmas na, buna ili kin olarak Ana Sözle me’nin ilgili maddelerinin tadil edilmesine, halka arz izin 
ba vurusuyla beraber Ana Sözle me de ikli i izni için Sermaye Piyasas  Kurulu (SPK) ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanl ’na gerekli ba vurular n yap lmas na ve 4.740.000 adedi sermaye art ndan 
kaynaklanan, 2.260.000 adedi ortaklara ait olan toplam 7.000.000 adet hissenin halka arz edilmesine 
karar verilmi tir. lgili karar gere i, irket 5 Nisan 2011 tarihinde SPK’ya halka arz için ba vuruda 
bulunmu tur. Yap lan ba vuru sonucunda irket 13 Temmuz 2011 tarihinde SPK kayd na al nm r. 20-
21 Temmuz tarihlerinde halka arz gerçekle mi  ve 20.540.000 adet irket hissesinin %34,08’ine tekabül 
eden 7.000.000 pay halka arz edilmi tir. irketin sermaye artt  24 A ustos 2011 tarihli Ticaret Sicil 
Gazetesinde tescil ve ilan edilmi tir. 
 
b) Ödenmi  Sermaye 
 

irket, kay tl  sermaye sistemine tabi olup kay tl  sermaye tavan  100.000.000 TL’dir. irketin 30 
Haziran 2012 tarihi itibariyle ödenmi  sermayesi  20.540.000 TL (31 Aral k 2011: 20.540.000 TL) olup 
her biri 1 TL nominal de erli 20.540.000 (31 Aral k 2011: her biri  1 TL nominal de erli 20.540.000) adet 
hisseye bölünmü tür.  
 
6(Alt ) Ki iden olu an Yönetim Kurulu üyelerinin 4 (Dört) ‘ü ve denetçiler, (A) grubu hisse sahiplerinin 
gösterece i adaylar aras ndan seçilir. Mali aç dan imtiyazl  hisse senedi yoktur. 
 
30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihlerinde ç kar lm  ve ödenmi  sermaye tutarlar  defter 
de erleriyle a daki gibidir: 

30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
Ad  Pay Oran  Pay Tutar  Pay Oran Pay Tutar  
Bilgehan Öztüre % 28,85 5.925.000 % 28,85 5.925.000 
Cemal Yücehan Öztüre % 28,08 5.767.001 % 28,08 5.767.000 
Halka Aç k K m % 23,63 4.854.158 % 23,08 4.740.000 
Hasan Tufan Ball  % 17,91 3.677.842 % 18,46 3.792.000 
Tülin Öztüre    % 0,77 157.998 % 0,77 157.998 
Gülgün Ball  % 0,77 158.000 % 0,77 158.000 
Kubilay K rman % 0,00 1 % 0,00 1 
Tanju Argun % 0,00 - % 0,00 1 
Toplam % 100 20.540.000 % 100 20.540.000 
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NOT 27– ÖZKAYNAKLAR (Devam ) 
 
c) Hisse Senedi hraç Primleri 
 
20-21 Temmuz 2011 tarihlerinde yap lan halka arz sonucunda sermaye art ndan kaynaklanan 
4.740.000 adet hissenin 4,1 TL üzerinden sat  gerçekle mi  ve 19.434.000 TL irketin banka 
hesaplar na yat lm r. Söz konusu tutar n 4.740.000 TL’lik k sm  nominal sermaye, 14.694.000 TL’lik 

sm  ise hisse senedi ihraç primi olarak irket özkaynak kalemleri alt nda muhasebele tirilmi tir. Halka 
arz ile ilgili olarak yap lan 1.084.181 TL tutar ndaki masraflar ilgili bakiyeden dü ülmesi sonucunda 
13.609.819 TL olarak finansal tablolara yans lm r.   
 
d) De er Art  Fonu 
 
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle de er art  fonlar n detay  a daki gibidir. 
 

  
  Toplam 

De er Art   
Ertelenmi  

Vergi Etkisi  
De er Art  
Fonu (Net) 

       
Kullan m Amaçl  Binalar (Not 18)  1.238.021  (61.901)  1.176.120 
Yat m Amaçl  Gayrimenkuller (Not 17)  750.000   (37.500)  712.500 
       
Toplam   1.988.021   (99.401)   1.888.620 

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle de er art  fonlar n detay  a daki gibidir. 
 

  
  Toplam 

De er Art   
Ertelenmi  

Vergi Etkisi  
De er Art  
Fonu (Net) 

       
Kullan m Amaçl  Binalar (Not 18)  1.252.122  (62.607)  1.189.515 
Yat m Amaçl  Gayrimenkuller (Not 17)  750.000   (37.500)  712.500 
Toplam   2.002.122   (100.107)   1.902.015 

 
e) Kardan Ayr lan K tlanm  Yedekler 
 
    30 Haziran  2012  31 Aral k 2011 
     
Birinci Tertip Yasal Yedekler  175.500  175.500 
     
Toplam   175.500   175.500 

 
f) Geçmi  Y l Kar/Zarar  
 
Geçmi  y l kar/zarar n ayr nt  a daki gibidir: 
 
    30 Haziran  2012  31 Aral k 2011 
     
Geçmi  Y l Karlar  / Zararlar   (8.649.681)  2.496.333 
     
Geçmi  Y l Kar / Zarar    (8.649.681)   2.496.333 

 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

36 
 

NOT 28 – SATI LAR VE SATI LARIN MAL YET  
 

 
NOT 29 – FAAL YET G DERLER  
 
 1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
1 Nisan 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Nisan 2011- 

30 Haziran 2011 
     
Pazarlama, Sat  ve Da m Giderleri (5.370.358) (4.317.641)  (3.488.769) (1.671.426) 
Genel Yönetim Giderleri (2.776.930) (2.682.806)  (1.483.675) (1.409.911) 
       
Toplam (8.147.288) (7.000.447) (4.972.444) (3.081.337) 

 
a) Pazarlama Sat  ve Da m Giderleri’nin ayr nt  a daki gibidir; 
 
 
 

1 Ocak 2012- 
30 Haziran 2012 

1 Ocak 2011- 
30 Haziran 2011 

1 Nisan 2012- 
30 Haziran 2012 

1 Nisan 2011- 
30 Haziran 2011 

     
Nakliye ve hracat Giderleri (5.019.742) (3.678.284) (3.357.132) (1.386.617) 
Personel Giderleri (160.345) (234.668) (93.136) (110.774) 
Reklam ve Promosyon Giderleri (130.107) (247.295) (9.829) (144.719) 
Amortisman Giderleri (39.673) (40.893) (19.837) (20.476) 
Komisyon Giderleri (11.187) (110.286) (4.171) (5.199) 
Di er (9.304) (6.215) (4.664) (3.641) 
     
Toplam (5.370.358) 

) 
(4.317.641) 

 
(3.488.769) 

 
(1.671.426) 

  
 
 
 
 
 

 1 Ocak 2012- 
30 Haziran 2012 

1 Ocak 2011- 
30 Haziran 2011 

1 Nisan 2012- 
30 Haziran 2012 

1 Nisan 2011- 
30 Haziran 2011 

     
Yurtiçi Sat lar 20.239.039 32.981.534 12.708.953 17.734.130 
Yurtd  Sat lar 23.337.887 23.408.391 18.693.311 8.505.225 
Di er Gelirler 351.359 935.254 191.222 259.287 
Brüt Sat lar 43.928.285 57.325.179 31.593.486 26.498.642 
     
Sat tan adeler (-) - (159.534) - (55.777) 
ndirimler ( - ) -  - -           
Net Sat lar 43.928.285           57.165.645 31.593.482            26.442.865 
     
Sat lan Mamuller Maliyeti (-) (36.180.721)          (38.593.809) (26.790.322)        (20.104.568) 
Sat lan Ticari Mallar Maliyeti (-) (2.064.242)            (7.897.896) (74.751)            (1.912.889) 
Di er Sat lar n Maliyeti (-) - - - - 
Sat lar n Maliyeti (-) (38.244.963) (46.491.705) (26.865.073) (22.017.457) 
   -  - 
Esas Faaliyet Geliri (Net) 5.683.322 10.673.940 4.728.413                4.425.408 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

37 
 

NOT 29 – FAAL YET G DERLER  (Devam ) 
 
b) Genel yönetim giderlerinin ayr nt  a daki gibidir; 
 

 1 Ocak 2012- 
30 Haziran 2012 

1 Ocak 2011- 
30 Haziran 2011 

1 Nisan 2012- 
30 Haziran 2012 

1 Nisan 2011- 
30 Haziran 2011 

     
Personel Giderleri (1.432.246) (1.282.495) (762.457) (693.817) 
Mü avirlik ve Dan manl k giderleri (273.732) (212.330) (62.810) (86.724) 
Sigorta Giderleri (260.314) (62.903) (251.865) (25.263) 
Bak m Onar m Giderleri (148.775) (165.641) (79.146) (86.056) 
Amortisman Giderleri (130.653) (121.316) (65.980) (65.143) 
Haberle me ve Kargo Giderleri (105.598) (118.340) (32.563) (24.868) 
Seyahat Giderleri (75.782) (24.905) (16.430) (15.819) 
Vergi Resim ve Harçlar (59.210) (69.190) (38.508) (47.226) 
Ofis ve Bilgi lem Giderleri (44.285) (50.630) (28.944) - 
Temsil ve A rlama Giderleri (39.309) (97.101) (19.072) (19.329) 
Elektrik Su Do algaz Giderleri (22.104) - (15.293) - 
Banka Masraflar  (14.342) (17.806) (9.149) (9.683) 
Halka Arz Giderleri (4.281) (151.596) - (151.596) 
Dava ve cra Giderleri (1.323) - - - 
Di er (164.976) (308.553) (101.458) (184.387) 
     
Toplam (2.776.930) (2.682.806) (1.483.675) (1.409.911) 
 
NOT 30 – N TEL KLER NE GÖRE G DERLER  
 

 
1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
1 Nisan 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Nisan 2011- 

30 Haziran 2011 
     

Ücret Giderleri (3.737.472) (5.098.996) (2.103.841) (2.648.905) 
Üretim Maliyetine Giden (2.144.881) (3.581.833) (1.248.248) (1.844.314) 
Genel Yönetime Giden (1.432.246) (1.282.495) (762.457) (693.817) 
Pazarlama Sat  ve Da m Gider. Giden (160.345) (234.668) (93.136) (110.774) 
     
Amortisman Giderleri (950.535) (813.884) (612.571) (354.058) 
Üretim Maliyetine Giden (780.209) (651.675) (526.754) (268.439) 
Genel Yönetime Giden (130.653) (121.316) (65.980) (65.143) 
Pazarlama Sat  ve Da ma Giden (39.673) (40.893) (19.837) (20.476) 
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NOT 31 – D ER FAAL YETLERDEN GEL RLER/G DERLER 
 
a) Di er faaliyetlerden gelirlerin ayr nt  a daki gibidir; 

 
 1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
1 Nisan 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Nisan 2011- 

30 Haziran 2011 
     
li kili irketlere Kesilen  
Gider Yans tma Faturalar  61.325 122.465 36.375 63.439 
Konusu Kalmayan Dava Kar klar  30.000 125.434 - 90.000 
Konusu Kalmayan  

dem Tazminat  Kar  (Not 24) 12.401 2.070 (14.352) (11.388) 
Konusu Kalmayan üpheli Alacaklar (Not 10/a) 17.405 - (7.098) - 
Konusu Kalmayan Kar klar 16.960 - 9.220 - 
Sabit K ymet Sat  Karlar  8.640 - - - 

üpheli Alacaklardan Tahsilatlar (Not 10/a) - 150.000 - 107.500 
Di er 1.767 8.792 1.111 8.786 
Toplam 148.498 408.761 25.256 258.337 
 
b) Di er faaliyetlerden giderlerin ayr nt  a daki gibidir: 
 
 1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
1 Nisan 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Nisan 2011- 

30 Haziran 2011 
     
Kullan lmayan zin Ücretleri Kar  (Not 24) (75.071) (38.674) (37.998) (22.512) 

üpheli Alacaklar Kar  (Not 10) - (17.785) - (17.299) 
Aktiften Silinen Alacaklar  - (30.010) - (16.760) 
Di er (4) (1.089) (4) (216) 
Toplam (75.075) (87.558) (38.002) (56.787) 

 
NOT 32 – F NANSAL GEL RLER 
 
 1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
1 Nisan 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Nisan 2011- 

30 Haziran 2011 
     
Kambiyo Karlar  3.395.979 1.669.111 825.231 916.815 
Reeskont Gelirleri 120.758 237.640 4.279 (1.052) 
li kili irketlerden Faiz Gelirleri (*) 137.808 - 67.444 - 
Ortaklardan Elde Edilen Faiz Gelirleri  38.219 - 18.736 - 
Banka Faiz Gelirleri 13.704 102.950 7.685 102.950 
Vade Fark  Gelirleri 5.530 19.528 - 8.975 
     
Toplam 3.711.998 2.029.229 923.375 1.027.688 

 
(*) Faiz gelirlerinin tamam  ili kili taraflara kulland lan fonlar nedeniyle hesaplanan faizlerdir. 
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NOT 33– F NANSAL G DERLER 
 
 1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
1 Nisan 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Nisan 2011- 

30 Haziran 2011 
Kambiyo Zararlar  (2.430.587) (3.414.847) (1.473.040) (2.711.414) 
Kredi Faiz Giderleri (1.240.677) (1.231.240) (949.743) (597.751) 
Teminat Mektubu Komisyon Giderleri (223.708) (168.694) (121.099) (103.373) 
Reeskont Giderleri (113.892) (217.235) (11.610) 42.112 
Finansal Kiralama Giderleri (102.093) (122.835) (48.378) (67.601) 
Di er (67.979) (64.819) (67.979) (57.857) 
Toplam (4.178.936) (5.219.670) (2.671.849) (3.495.884) 

 
NOT 34 – SATI  AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 
FAAL YETLER 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
NOT 35 – VERG  VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 

Cari Vergi Yükümlülü ü 30 Haziran 2012 31 Aral k 2011 
   
Cari Kurumlar Vergisi Kar  - - 
Dönem çinde Pe in Ödenen Vergi ve Fonlar (Not 26/a) 7.781 350.844   
Dönem Sonu Vergi Varl  / (Yükümlülü ü)  7.781 350.844 

 
Gelir tablosundaki vergi gideri  1 Ocak 2012- 

30 Haziran 2012 
1 Ocak 2011- 

30 Haziran 2011 
   
Cari Kurumlar Vergisi Kar  - (240.924) 
Ertelenmi  Vergi Geliri / (gideri) 114.434 42.404 
Toplam vergi geliri / (gideri) 114.434 (198.520) 
   
Devam Eden Faaliyetlere li kin Vergi Geliri / (Gideri) 114.434 (198.520) 
Durdurulan Faaliyetlere li kin Vergi Geliri / (Gideri) - - 
Toplam vergi geliri / (gideri) 114.434 (198.520) 

 
Türkiye’de kurumlar vergisi oran  %20’dir. (2011: % 20 ) Bu oran, kurumlar n ticari kazanc na vergi yasalar  
gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar nda yer alan istisna (i tirak 
kazançlar  istisnas  gibi) ve indirimlerin ( Ar-Ge ve Ba  ve Yard mlar gibi ) indirilmesi sonucu bulunacak 
vergi matrah na uygulan r. 
 
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand  ay  izleyen dördüncü ay n birinci gününden 
yirmi be inci günü ak am na kadar ba  bulunulan vergi dairesine verilir. Beyan edilen vergi, 
beyannamenin verildi i ay n sonuna kadar tek taksitte ödenir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili 
makamlar be  y l zarf nda muhasebe kay tlar  inceleyebilir ve hatal  i lem tespit edilirse ödenecek vergi 
miktarlar  de ebilir. 
 
Kurumlar Vergisi mükellefleri,  cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere 
üçer ayl k dönemler itibariyle mali karlar  üzerinden %20 (2011 mali y  için %20) oran nda geçici vergi 
hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay n 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü ak am na kadar 
öderler. 
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NOT 35 – VERG  VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam ) 
 
Türk vergi mevzuat na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y  a mamak kayd yla dönem 
kurum kazanc ndan indirilebilir. Ancak, mali zararlar, geçmi  y l karlar ndan mahsup edilemez. 
 
50 Seri Numaral  Kurumlar Vergisi Genel Tebli i uyar nca Türkiye’ye döviz olarak getirildi inin tevsik 
edilmesi kayd yla serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/4 
maddesi kapsam nda menkul sermaye irad  say lmad ndan Kurumlar Vergisi ve kurum stopaj  matrah  

nda tutulmaktad r.  
 
Kar da lmad  takdirde ba ka bir vergi ödenmez.  
 
Tam mükellef kurumlar taraf ndan, Türkiye’de bir i yeri veya daimi temsilci arac yla kar pay  elde 
edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere 
da lan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 2’nci f kras n (1), (2) ve (3) numaral  
bentlerinde say lan kar paylar  üzerinden %15 oran nda vergi kesintisi yap r. Kar n sermayeye eklenmesi 
kar da  say lmaz. 
 

irket’in cari dönemde 256.655TL (31 Aral k 2011: 141.516 TL) ertelenen vergi varl  bulunmakta olup, 
detay  a daki gibidir; 
 
  Toplam Geçici 

 
Ertelenmi  Vergi 

Farklar Varl  / Yükümlülü ü 
           30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 
Mali Zararlar (*)  9.994.476  9.272.681  1.998.895  1.854.536 
Senetsiz Ticari Alacaklar  Reeskontu  54.722  38.655  10.944  7.731 
Alacak Senetleri Reeskontu  35.615  42.483  7.123  8.497 
Sabit K ymetler   730.777  251.134  146.155  50.227 

dem Tazminat  Kar   172.614  185.015  34.523  37.003 
Kullan lmayan zin Ücretleri Kar   184.103  109.031  36.820  21.806 
Kredi Reeskontlar   353.556  384.376  70.712  76.875 
Dava Kar klar   85.000  115.000  17.000  23.000 
Swap lemleri 
 

 378  10.344  76  2.069 
Di er  253.292  148.424  50.658  29.685 
Ertelenen Vergi Varl   11.864.533  10.557.143  2.372.906  2.111.429 
         
Stoklar  (50.155)  (47.573)  (10.031)  (9.515) 
Senetsiz Ticari Borçlar Reeskontu  (24.364)  (10.535)  (4.873)  (2.107) 
Borç Senetleri Reeskontu  (15.256)  (13.020)  (3.051)  (2.604) 
Sabit K ymetler (Not 27/d)  (1.988.021)  (2.002.121)  (99.401)  (100.106) 
Forward lemleri 
 

 -  (5.223)  -  (1.045) 
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü 
 

 (2.077.796)  (2.078.472)  (117.356)  (115.377) 
         
Toplam Ertelenen Vergi Varl  (Net)      2.255.550  1.996.052 
Ertelenmi  Vergi Varl çin Ayr lan Kar k (-) (*)      (1.998.895)  (1.854.536) 
Ertelenen Vergi Varl  (Net)        256.655  141.516 

 
(*) irket’in 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 9.994.476 TL tutar nda geçmi  y l zarar  bulunmaktad r. 
Sözkonusu zarar n yak n bir gelecekte indirim konusu yap lmas  konusunda belirsizlik bulundu undan bu 
zarara ili kin ertelenmi  vergi varl  için kar k ayr lm r. 
 



ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET  
 
30 HAZ RAN 2012 TAR HL  F NANSAL TABLOLARA N NOTLAR 
 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar “TL” olarak ifade edilmi tir.) 
 

41 
 

NOT 35 – VERG  VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  (Devam ) 
 

Ertelenen Vergi Varl  / Yükümlülü ü Hareketleri 2012 2011 
1 Ocak itibariyle aç  bakiyesi 141.516 155.342 
Ertelenen vergi geliri / (gideri) 114.434 (15.236) 
Maddi duran varl k de er art  fonuna ait ertelenen vergi (*) 705 1.410 
Dönem sonu kapan  bakiyesi, 30 Haziran itibariyle 256.655 141.516 

 
(*) Bkz. Not 27/d 
 
Dönem vergi giderinin dönem kar  ile mutabakat  a daki gibidir:  

 
Vergi kar n mutabakat  30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 
Vergilendirilebilir kar (2.857.481) 804.255 
   
Hesaplanan vergi (2012: % 20, 2011: %20) 571.496 (160.851) 
   
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (5.208) (28.110) 
Düzeltme kay tlar n etkisi (566.288) (51.963) 
Ertelenmi  vergi avantaj  / (gideri) 114.434 42.404 
   
Vergi geliri / (gideri) 114.434 (198.520) 

 
NOT 36 – H SSE BA INA KAZANÇ 
 
Gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kar, cari y l net kar n, dönem boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin a rl kl  ortalama say na bölünmesi ile bulunmu tur. 
Türkiye’de irketler, sermayelerini hâlihaz rda bulunan hissedarlar na, geçmi  y l kazançlar ndan ve 
yeniden de erleme fonlar ndan da tt klar  “bedelsiz hisse” yolu ile art rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz 
hisse” da mlar , hisse ba na kar hesaplamalar nda, ihraç edilmi  hisse gibi de erlendirilir. Buna 
göre, bu hesaplamalarda kullan lan a rl kl  ortalama hisse say , hisse senedi da mlar n geçmi e 
dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmu tur. 
Hisse ba na kar hesaplamalar , net kar n ihraç edilmi  bulunan hisse senetlerinin a rl kl  ortalama 
say na bölünmesi ile yap lm r. 
Mali aç dan imtiyazl  hisse senedi yoktur. irketin Haziran 2012 döneminde hisselerinin a rl kl  
ortalama adedi 20.540.000 adettir. (30 Haziran 2011: Hisselerinin a rl kl  ortalama adedi 15.800.000 
adettir.) Buna göre, hisse baz nda hisse ba na kar/zarar a daki gibi olmaktad r.  
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NOT 36 – H SSE BA INA KAZANÇ (Devam ) 
 

Hisse ba na kar 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 
Net dönem kar  / (zarar ) (2.743.047) 605.735 

kar lm  adi hisselerin a rl kl  ortalama  adedi  20.540.000 15.800.000 
   
Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden  (0,1335) 0,0383 
elde edilen hisse ba na kar / (zarar)   
   
Net dönem kar  / (zarar ) (2.743.047) 605.735 
Eksi: Durdurulan faaliyetlerden y l içinde elde edilen kar  - 
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse ba  kar n  
Hesaplanmas  için net dönem kar  (2.743.047) 605.735 
   
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse ba na kar / (zarar) (0,1335) 0,0383 
Durdurulan faaliyetlerden dönem içinde elde edilen kar  - 
   
Seyreltilmi  hisse ba na kar /(zarar) (0,1335) 0,0383 
Devam eden faaliyetlerden elde edilen hisse ba na kar / (zarar) (0,1335) 0,0383 
Durdurulan faaliyetlerden elde edilen hisse ba na kar - - 

 
NOT 37 –  TARAF AÇIKLAMALARI 
 
a)  li kili Taraflardan olan alacak tutarlar n ayr nt  a daki gibidir: 
 

  30 Haziran 2012  30 Haziran 2011 
Ticari Alacaklar  1.833.799  2.932.191 
Di er Dönen Varl klar  699.337  654.239 
Di er Alacaklar  1.429.932  1.083.870 
Toplam   3.963.068  4.670.300 

 
li kili taraflardan ticari alacaklar, irketin mal al  sat lar ndan kaynaklanmaktad r ve vadeleri yakla k 
olarak ortalama 70 gündür. (31 Aral k 2011: Ortalama vade 45 gündür.) 
 
Ticari ve ticari olmayan alacaklar n ayr nt  a daki gibidir: 
    30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 

 
  

Ticari  
Ticari 

Olmayan  Ticari  
Ticari 

Olmayan 
Grup irketlerinden Alacaklar  1.833.799  -  2.932.191  - 
Bilyap . End. Malzeme Paz. Ltd. ti.  1.582.437  -  1.296.076  - 
Han Teknolojik malat Montaj Taah. San. Tic. A. .  -  -  765.873  - 
Özbal Metal Pazarlama Ltd. ti.  186.987  -  474.741  - 
RC Mühendislik Makine Sanayi Tic. Ltd. ti.  64.375  -  395.501  - 
         
Di er Alacaklar  4.796  694.541  4.796  649.443 
Ortaklardan Alacaklar  -  (*) 694.541  -  (*) 649.443 
Mega Tek Metal Ltd. ti.  4.796  -  4.796  - 
Verilen Sipari  Avanslar   1.429.932  -  1.083.870  - 
Han Global Ta mac k Hiz.Tic.Ltd. ti  1.429.932  -  1.083.870  - 
         
Toplam  3.268.527  694.541  4.020.857  649.443 

(*) Bkz. Not 11 
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NOT 37 –  TARAF AÇIKLAMALARI (Devam ) 
 
b)  li kili taraflara olan borç  tutarlar n ayr nt  a daki gibidir: 
 

  30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 
     
Ticari Borçlar  72.320  77.245 
Di er Yükümlülükler                        8.801   - 
     
Toplam   81.121  77.245 

 
    30 Haziran 2012  31 Aral k 2011 

 
  

Ticari  
Ticari 

Olmayan  Ticari  
Ticari 

Olmayan 
         
Grup irketlerine Borçlar  72.320  -  77.245  - 
z-Bor Boru zolasyon Ltd. ti.  52.027  -  56.509  - 
Özbal Metal Pazarlama Ltd. ti.  20.293  -  20.736  - 
         
Grup irketlerinden Al nan Avanslar  8.801  -  -  - 
Han Teknolojik malat Montaj Taah. San. Tic. A. .  8.801  -  -  - 
         
Toplam  81.121  -  77.245  - 

 
c) li kili Taraflarla Yap lan lemler: 
 
li kili taraflarla yap lan al  ve sat  i lemlerinin ayr nt  a daki gibidir: 
 
    30 Haziran 2012  30 Haziran 2011 
Grup irketi   Al lar  Sat lar  Al lar  Sat lar 
         
Bilyap . End. Malzeme Paz. Ltd. ti.  (121.197)  297.155  (815.193)  163.121 
Özbal Metal Pazarlama Ltd. ti.  (84.695)  124.500  (8.437.856)  1.823.947 
RC Mühendislik Makine Sanayi Tic. Ltd. ti.  -  -  -  1.422.197 
Han Teknolojik malat Montaj Taah. San. Tic. A. .  -  1.781.512  -  4.034.008 
Han Global Ta mac k Hizm.Tic.Ltd. ti.  (1.317.265)  -  (1.842.658)  - 
         
Toplam  (1.523.157)    2.203.167    (11.095.707)    7.443.273  
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NOT 37 –  TARAF AÇIKLAMALARI (Devam ) 
 
d) li kili Taraflardan al nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: 
 
30 Haziran 2012 itibariyle; 

 

Hizmet, Faiz 
ve Kira 
Gelirleri  

Hizmet, Faiz 
ve Kira 

Giderleri  

Sabit  
ymet 

Al lar  
      
Özbal Metal Pazarlama Ltd. ti. 15.375   (37.006)  (165.482) 
Han Global Ta mac k Hizm.Tic.Ltd. ti. 72.792  (5.239)  - 
RC Mühendislik Makine Sanayi Tic. Ltd. ti. 2.000  -   
Bilyap aat End. Malzeme Pazarlama Ltd. ti. 71.551   (7.246)  - 
Han Teknolojik malat Montaj Taah. San. Tic. A. . 25.659   (6.000)  - 

irket Ortaklar  (Not 11/a) 38.218    - 
      
 Toplam  225.595  (55.491)  (165.482) 

 
30 Haziran 2011 itibariyle; 

 

Hizmet, Faiz 
ve Kira 
Gelirleri  

Hizmet, Faiz 
ve Kira 

Giderleri  

Sabit  
ymet 

 Sat lar  
      
Özbal Metal Pazarlama Ltd. ti. 728.151   (850.642)  - 
Han Global Ta mac k Hizm.Tic.Ltd. ti. 26.593   -   - 
RC Mühendislik Makine Sanayi Tic. Ltd. ti. 40.026   (98.924)  - 
Bilyap aat End. Malzeme Pazarlama Ltd. ti. 64.665   (70.435)  - 
Han Teknolojik malat Montaj Taah. San. Tic. A. . 32.770   (5.609)  - 
 Toplam  892.205  (1.025.610)  - 

 
e) Üst Düzey Yöneticilere Sa lanan Faydalar: 
 
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam  
302.027 TL’dir.  (30 Haziran 2011: 306.285 TL) 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  
 
Finansal araçlardan kaynaklanan ba ca riskler kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve faiz oran  ve döviz 
kuru riskidir.  
 
38.1. Kredi Riski: Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemi  alacaklar ve 
taahhüt edilmi  i lemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalan mü terilerden olu maktad r. Risk 
kontrolü mü terinin finansal pozisyonunu, geçmi  tecrübelerini ve di er faktörleri dikkate alarak 
mü terinin kredi kalitesini de erlendirir. irket yönetimi bu riskleri, her anla mada bulunan kar  taraf 
için ortalama riski k tlayarak ve gerekti i takdirde teminat alarak kar lamaktad r. Yönetim, taraflar n 
performanslar  yerine getirmemesinden dolay  bir zarar beklememektedir. 
 
38.1.1. Finansal araç türleri itibariyle maruz kal nan kredi riskleri a daki gibidir: 
 
30 Haziran 2012 itibariyle 

 Alacaklar  
 Ticari Alacaklar Di er Alacaklar  
 
Cari Dönem 

li kili Taraf Di er Taraf li kili 
Taraf 

Di er 
Taraf 

Bankalardaki 
Mevduat 

      
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riski  1.833.799 19.270.730 699.337 346.657 4.335.176 
- Azami riskin teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm   - - - - - 
      
A. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam  
finansal varl klar n net defter de erleri 1.833.799 19.270.730 699.337 346.657 4.335.176 
B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  say lacak fin. var. n 
defter de erleri  - - - - - 
C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u rama  
varl klar n net defter de eri - - - - - 
 - Teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm  (*) - - - - - 
D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri  - - - - - 
- Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) - 435.521 - - - 
- De er dü üklü ü (-) - (435.521) - - - 
- Net de erin teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm  (*) - - - - - 
- Vadesi geçmemi  (brüt defter de eri) - - - - - 
- De er dü üklü ü (-) - - - - - 
- Net de erin teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm  (*) - - - - - 
E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar - - - - - 

 
(*) Söz konusu tutarlar n belirlenmesinde al nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli inde art  sa layan unsurlar dikkate al nmam r. 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam ) 
 
31 Aral k 2011 itibariyle 

 Alacaklar  
 Ticari Alacaklar Di er Alacaklar  
 
Önceki Dönem 

li kili Taraf Di er Taraf li kili 
Taraf 

Di er 
Taraf 

Bankalardaki 
Mevduat 

      
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riski  2.932.191 8.819.355 654.239 18.500 753.144 
- Azami riskin teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm   - - - - - 
      
A. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam  
finansal varl klar n net defter de erleri 2.932.191 8.819.355 654.239 18.500 753.144 
B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde vadesi 
geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  say lacak fin. var. n 
defter de erleri  - - - - - 
C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam  
varl klar n net defter de eri - - - - - 
 - Teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm  (*) - - - - - 
D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri  - - - - - 
- Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) - 452.926 - - - 
- De er dü üklü ü (-) - (452.926) - - - 
- Net de erin teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm  (*) - - - - - 
- Vadesi geçmemi  (brüt defter de eri) - - - - - 
- De er dü üklü ü (-) - - - - - 
- Net de erin teminat vs ile güvence alt na al nm  k sm  (*) - - - - - 
E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar - - - - - 

 
(*) Söz konusu tutarlar n belirlenmesinde al nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli inde art  sa layan unsurlar dikkate al nmam r. 
 
38.1.2. Alacaklar için al nan teminatlar n detay  ve gerçe e uygun de erleri a daki gibidir: 
 

irketin 30 Haziran 2012  tarihi itibariyle alacaklar  için alm  oldu u teminat bulunmamaktad r. (31 Aral k 
2011 Yoktur.) 
 
38.1.3. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam  finansal varl klar ile ko ullar  
yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  
say lacak finansal varl klar n kredi kalitesine ili kin aç klamalar: 
 

irketin ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne 
ram  say lacak finansal varl  bulunmamaktad r. Vadesi geçmemi  ve de er dü üklü üne u ramam  

finansal varl klar n tahsilatlar nda herhangi bir s nt  ya anmamakta olup ticari alacaklar n tahsilat süreleri 
6 ile 120  gün aras nda de mektedir. (31 Aral k 2011: 5 ile 180 Gün) 
 
38.1.4. De er dü üklü üne u ram  finansal varl klara ili kin olarak ayr lan de er dü üklü ünün 
tespiti s ras nda hangi etkenlerin göz önünde bulunduruldu una yönelik aç klamalar: 
 
Bkz dipnot 2.8/c 
 
38.1.5. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam  finansal varl klar n ya land rma 
tablosu  
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur) 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam ) 
 
38.1.6. irket’in güvence olarak elinde bulundurmakta oldu u teminat n mülkiyetini üzerine almak 
veya kredi güvenilirli inde art  sa layan di er unsurlar  kullanmak suretiyle edindi i varl klar n; 
 
- Niteli i ve defter de eri; 
 

irketin alacaklar na kar k olarak maliyet bedeli 2.950.000 TL tutar nda gayrimenkul irket aktifine 
al nm r. Bahsi geçen gayrimenkulün defter de eri yap lan de erleme sonucunda 3.700.000 TL olarak 
belirlenmi tir. (Bkz Not 17)   (31 Aral k 2011: irketin alacaklar na kar k olarak maliyet bedeli 2.950.000 
TL tutar nda gayrimenkul irket aktifine al nm r. Bahsi geçen gayrimenkullün defter de eri yap lan 
de erleme sonucunda 3.700.000 TL olarak belirlenmi tir.) 
 
- An lan varl klar n halihaz rda nakde dönü türülebilir nitelikte olmamalar  durumunda, i letmenin söz 
konusu varl klar n elden ç kar lmas  veya i letme faaliyetlerinde kullan lmas na ili kin yakla : 

 
Yoktur.  (31 Aral k 2011: Yoktur) 
 
38.2.Likidite riski: Likidite riski, irket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. 
Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puan n dü ürülmesi gibi fon kaynaklar n 
azalmas  sonucunu do uran olaylar n meydana gelmesi, likidite riskinin olu mas na sebebiyet 
vermektedir. irket kredilerinin ve ticari borçlar n vadesini uzatmak, yeni hammadde al  yerine 
mevcut hammadde stoklar na a rl k vermek suretiyle likidite yönetimini gerçekle tirmektedir. 
 
38.2.1.Türev ve türev olmayan finansal yükümlüklerin kalan vadelerine göre da  a daki 
gibidir: 
 

daki tabloda irket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas 
al narak haz rlanm r. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler a daki tabloya dahil 
edilmi tir. Ticari borçlar n vadesi 10 ile 120 gün aras ndad r.  
 
Cari Dönem:   

Sözle me Uyar nca Vadeler 
Defter 
De eri 

Sözle me 
uyar nca 

nakit ç lar 
toplam   

3 Aydan 
sa   3 ay -1 y l 

 
1-5 y l 

 
 5 y ldan 

uzun 
       
Finansal Borçlar 50.514.203 50.514.769 19.946.244 11.976.268 18.202.257 - 
Ticari Borçlar  13.441.228 13.462.335 3.347.857 10.114.478 - - 

 
Önceki  Dönem:  

Sözle me Uyar nca Vadeler 
Defter 
De eri 

Sözle me 
uyar nca 

nakit ç lar 
toplam   

3 Aydan 
sa   3 ay -1 y l 

 
1-5 y l 

 
 5 y ldan 

uzun 
       
Finansal Borçlar 45.753.096 45.753.096 9.380.083 22.676.746 13.696.267 - 
Ticari Borçlar  4.491.750 4.491.750 4.410.176 81.574 - - 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam ) 
 
38.3. Piyasa Riski: Bilanço içi ve bilanço d  hesaplarda tutulan pozisyonlarda, finansal piyasalardaki 
dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur fark  ve hisse senedi fiyat de melerine ba  olarak ortaya ç kan 
riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir. 
 
38.3.1. Kur Riski: Yabanc  para varl klar, yükümlülükler ve bilanço d  yükümlülüklere sahip olma 
durumunda ortaya ç kan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. 
 
30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle yabanc  para cinsinden varl klar n ve 
yükümlülüklerin da  a daki gibidir: 

  DÖV Z POZ SYONU TABLOSU  
 

TL Kar  
(Fonksiyonel Para 

Birimi) ABD Dolar  Avro GBP Di er 
 
Cari Dönem 
1. Ticari Alacaklar 19.557.339 7.933.411 2.297.789 - - 
2.a) Parasal Finansal Varl klar 3.993.231 831.260 1.096.823 - - 
2.b) Parasal Olmayan Finansal Varl klar - - - - - 
3. Di er 76.302 32.161 5.008 2.415 - 
4. Dönen Varl klar Toplam  23.626.873 8.796.832 3.399.620 2.415 - 
5. Ticari Alacaklar - - - - - 
6.a) Parasal Finansal Varl klar - - - - - 
6.b) Parasal Olmayan Finansal Varl klar - - - - - 
7. Di er - - - - - 
8. Duran Varl klar Toplam  - - - - - 
9. Toplam Varl klar 23.626.873 8.796.832 3.399.620 2.415 - 
      
10. Ticari Borçlar  (10.513.313)  (5.493.857)  (258.843) - - 
11. Finansal Yükümlülükler (21.024.238) (8.854.470) (2.211.168 - - 
12.a) Parasal Olan Di er Yükümlülükler  (3.505.755)  (1.940.509)  (99) - - 
12.b) Parasal Olmayan Di er Yükümlülükler - - - - - 
13. K sa Vadeli Yükümlülükler Toplam  (35.043.306) (16.288.836) (2.470.110) - - 
14. Ticari Borçlar - - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler (16.393.014) (3.811.108) (4.180.920) - - 
16.a) Parasal Olan Di er Yükümlülükler - - - - - 
16.b) Parasal Olmayan Di er Yükümlülükler - - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam  (16.393.014) (3.811.108) (4.180.920) - - 
18. Toplam Yükümlülükler (51.436.321) (20.099.944) (6.651.030) - - 
       
19. Bilanço D  Döviz Cinsinden Türev Araçlar n Net Varl k / 
(Yükümlülük) Pozisyonu - - - - - 
19.a) Aktif Karakterli Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutar  - - - - - 
19.b) Pasif Karakterli Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutar  - - - - - 
       
20. Net Yabanc  Para Varl k/ (Yükümlülük) Pozisyonu (27.809.448) (11.303.112) (3.251.410) 2.415 - 

21. Parasal Kalemler Net Yabanc  Para Varl k/ (Yükümlülük)  
Pozisyonu 

     
(27.885.750) (11.335.272) (3.256.418) - - 

      
22.Döviz Hedge’i için Kul. Fin. Araçlar n Top. Gerçe e Uygun De eri - - - - - 
23. Döviz Varl klar n Hedge Edilen K sm n Tutar  - - - - - 
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen K sm n Tutar  - - - - - 
25. hracat (*) 23.341.591 7.091.643 4.569.769 - - 

26. thalat (*) 1.860.112 - 791.214 - - 
 
(*)  lgili ihracat ve ithalat tutarlar n Türk Liras  kar klar  al  veya sat  tarihindeki piyasa döviz kurundan ifade edilmi tir. 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam ) 
 

  DÖV Z POZ SYONU TABLOSU  
 

TL Kar  
(Fonksiyonel 
Para Birimi) ABD Dolar  Avro GBP Di er 

 
Önceki Dönem 
1. Ticari Alacaklar 5.944.778 3.063.207 64.934 - - 
2.a) Parasal Finansal Varl klar 711.049 177.601 153.888 - - 
2.b) Parasal Olmayan Finansal Varl klar - - - - - 
3. Di er 34.355 - 14.058 - - 
4. Dönen Varl klar Toplam  6.690.182 3.240.808 232.880 - - 
5. Ticari Alacaklar - - - - - 
6.a) Parasal Finansal Varl klar - - - - - 
6.b) Parasal Olmayan Finansal Varl klar - - - - - 
7. Di er - - - - - 
8. Duran Varl klar Toplam  - - - - - 
9. Toplam Varl klar 6.690.182 3.240.808 232.880 - - 
      
10. Ticari Borçlar  (2.509.496)  (770.083)  (431.658) - - 
11. Finansal Yükümlülükler  (28.160.823)  (14.263.567)  (498.556) - - 
12.a) Parasal Olan Di er Yükümlülükler  (777.175)  (381.559)  (23.099) - - 
12.b) Parasal Olmayan Di er Yükümlülükler - - - - - 
13. K sa Vadeli Yükümlülükler Toplam  (31.447.494) (15.415.209) (953.313) - - 
14. Ticari Borçlar - - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler (11.514.044) (5.081.904) (783.549) - - 
16.a) Parasal Olan Di er Yükümlülükler - - - - - 
16.b) Parasal Olmayan Di er Yükümlülükler - - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam  (11.514.044) (5.081.904) (783.549) - - 
18. Toplam Yükümlülükler (42.961.538) (20.497.112) (1.736.861) - - 
       
19. Bilanço D  Döviz Cinsinden Türev Araçlar n Net Varl k / 
(Yükümlülük) Pozisyonu - - - - - 
19.a) Aktif Karakterli Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutar  - - - - - 
19.b) Pasif Karakterli Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutar  - - - - - 
       
20. Net Yabanc  Para Varl k/ (Yükümlülük) Pozisyonu (36.271.355) (17.256.305) (1.503.981) - - 

21. Parasal Kalemler Net Yabanc  Para Varl k/ (Yükümlülük)  Pozisyonu 
     

(36.305.710) (17.256.305) (1.518.040) - - 
      
22.Döviz Hedge’i için Kul. Fin. Araçlar n Top. Gerçe e Uygun De eri - - - - - 
23. Döviz Varl klar n Hedge Edilen K sm n Tutar  - - - - - 
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen K sm n Tutar  - - - - - 
25. hracat (*)61.371.561 31.177.542 3.300.953 - - 

26. thalat (*) 7.526.585 1.111.716 2.474.932 - - 
 
(*) lgili ihracat ve ithalat tutarlar n Türk Liras  kar klar  al  veya sat  tarihindeki piyasa döviz kurundan ifade edilmi tir. 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam ) 
 
30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarl k analizi tablolar  a daki 
gibidir: 
 

  DÖV Z KURU DUYARLILIK ANAL  TABLOSU 
  Kar /Zarar Özkaynaklar 
 

Yabanc  paran n 
de er kazanmas  

Yabanc  
paran n de er 

kaybetmesi 
Yabanc  paran n 
de er kazanmas  

Yabanc  paran n 
de er kaybetmesi 

 
Cari Dönem  
     
ABD Dolar ’n n TL kar nda  % 10 de mesi halinde: 
1.ABD Dolar  net varl k / yükümlülü ü (2.042.191) 2.042.191 - - 
2.ABD Dolar  riskinden korunan k m (-)                             -                        -   - - 
3. ABD Dolar  Net Etki (2.042.191) 2.042.191 - - 
     
Avro’nun TL kar nda  % 10 de mesi halinde: 
4.Avro net varl k / yükümlülü ü (739.435) 739.435 - - 
5.Avro riskinden korunan k m (-)                             -                         -   - - 
6. Avro Net Etki (739.435) 739.435 - - 
     
Di er döviz kurlar n  TL kar nda  %  10 de mesi halinde: 
7.Di er döviz net varl k / yükümlülü ü 681 (681) - - 
8.Di er döviz kuru riskinden korunan k m (-)                             -                         -   - - 
9. Di er Döviz Kurlar  Net Etki - - - - 
      
TOPLAM (2.780.945) 2.780.945 - - 

 
 

 DÖV Z KURU DUYARLILIK ANAL  TABLOSU 
 Kar /Zarar Özkaynaklar 
 

Yabanc  paran n 
de er kazanmas  

Yabanc  paran n 
de er kaybetmesi 

Yabanc  paran n 
de er kazanmas  

Yabanc  paran n 
de er kaybetmesi 

 
Önceki Dönem 
     
ABD Dolar ’n n TL kar nda  % 10 de mesi halinde: 
1.ABD Dolar  net varl k / yükümlülü ü (3.259.593) 3.259.593 - - 
2.ABD Dolar  riskinden korunan k m (-)                             -                        -   - - 
3. ABD Dolar  Net Etki (3.259.593) 3.259.593 - - 
     
Avro’nun TL kar nda  % 10 de mesi halinde: 
4.Avro net varl k / yükümlülü ü (367.543) 367.543 - - 
5.Avro riskinden korunan k m (-)                             -                         -   - - 
6. Avro Net Etki (367.543) 367.543 - - 
     
Di er döviz kurlar n  TL kar nda  %  10 de mesi halinde: 
7.Di er döviz net varl k / yükümlülü ü - - - - 
8.Di er döviz kuru riskinden korunan k m (-)                             -                         -   - - 
9. Di er Döviz Kurlar  Net Etki - - - - 
     
TOPLAM (3.627.136) 3.627.136 - - 
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NOT 38 – F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL  VE DÜZEY  (Devam ) 
 
38.3.2. Faiz  Riski : Piyasa faiz oranlar ndaki de melerin finansal araçlar n fiyatlar nda dalgalanmalara 
yol açmas , irket’in faiz oran  riskiyle ba a ç kma gereklili ini do urur. irket’in faiz oran  riskine 
duyarl  aktif ve pasif hesaplar n vadelerindeki uyumsuzlu u ile ilgilidir. Bu risk faiz de imlerinden 
etkilenen varl klar  ayn  tipte yükümlülüklerle kar lamak suretiyle yönetilmektedir. 
 

Faiz Pozisyonu Tablosu 
 Sabit faizli finansal araçlar Cari Dönem Önceki Dönem 
Finansal yükümlülükler   32.301.735 20.658.640 
  De ken faizli finansal araçlar   
Finansal yükümlülükler    18.212.468 25.094.456 

 
Raporlama tarihinde faiz oranlar n %1 oran nda daha yüksek olmas  ve di er tüm de kenlerin sabit 
olmas  durumunda irket’in de ken faizli kredilerinden olan faiz giderleri 37.359 TL artmaktad r. (31 
Aral k 2011: 133.051 TL) 
 
38.4 Di er Risklere li kin Duyarl k Analizi: 
 
Yoktur. (31 Aral k 2011: Yoktur.) 
 
NOT 39 – F NANSAL ARAÇLAR ( GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL 

SKTEN KORUNMA MUHASEBES  ÇERÇEVES NDEK  AÇIKLAMALAR ) 
 
39.1. Finansal Araç Kategorileri 

  
tfa edilmi  

de erlerden 
gösterilen 

di er 
finansal 
varl klar 

 
 
 
 

Kredi ve 
alacaklar 

 
 

Sat lmaya 
haz r 
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varl klar 
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yüküm.ler 

 
 
 
 
 

Kay tl  de er 

 
 
 
 
 

Rayiç de er 

 
 
 
 
 

Not 

30 Haziran 2012         
Finansal Varl klar         
Nakit ve Nakit benzerleri 4.389.464 - - - - 4.389.464 4.389.464 6 
Ticari Alacaklar - 21.104.529 - - - 21.104.529 21.104.529 10 
Di er Alacaklar - 1.045.994 - - - 1.045.994 1.045.994 11 
         
Finansal Yükümlülükler         
Finansal Borçlar - - - - 50.514.203 50.514.203 50.514.203 8 
Ticari Borçlar - - - - 13.441.228 13.441.228 13.441.228 10 
Di er Finansal Yükümlülükler - - - - 378 378 378 9 
         
31 Aral k 2011         
Finansal Varl klar         
Nakit ve Nakit benzerleri 772.323 - - - - 772.323 772.323 6 
Ticari Alacaklar - 11.751.546 - - - 11.751.546 11.751.546 10 
Di er Alacaklar - 672.739 - - - 672.739 672.739 11 
         
Finansal Yükümlülükler         
Finansal Borçlar - - - - 45.753.096 45.753.096 45.753.096 8 
Ticari Borçlar - - - - 4.490.070 4.490.070 4.490.070 10 
Di er Finansal Yükümlülükler - - - - 10.343 10.343 10.343 9 
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NOT 39 – F NANSAL ARAÇLAR ( GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL 
SKTEN KORUNMA MUHASEBES  ÇERÇEVES NDEK  AÇIKLAMALAR ) (Devam ) 

 
Finansal araçlar n gerçe e uygun de eri  
 
Finansal araçlar n tahmini gerçe e uygun de erleri, irket taraf ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun  
de erleme metotlar  kullan larak tespit edilmi tir. Ancak, gerçe e uygun de eri belirlemek için piyasa  
verilerinin yorumlanmas nda tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler,  irket’in bir  
güncel piyasa i leminde elde edebilece i tutarlar  göstermeyebilir.  
 

daki      yöntem      ve   varsay mlar,     finansal   araçlar n    gerçe e     uygun    de erinin     
tahmininde kullan lm r:  
 
Finansal varl klar  
 
Nakit ve nakit benzeri de erlerin önemli bir k sm n k sa vadeli olmas  nedeniyle, kay tl  de erlerinin  
gerçe e uygun de erlerine yak n oldu u öngörülmektedir.  
 
Ticari alacaklar n kay tl  de erlerinin gerçe e uygun de eri yans tt  öngörülmektedir.  
 
Sat lmaya     haz r   finansal  varl klar n   gerçe e   uygun    de eri,   piyasa   fiyatlar   veya  bu   fiyat n  
tespit edilemedi i durumlarda faiz, vade ve benzeri di er ko ullar bak ndan ayn  nitelikli menkul 
de erler için kote edilmi  olan piyasa fiyatlar  baz al narak saptanm r.  
 
Finansal yükümlülükler  
 

sa   vadeli   finansal   ve   ticari   borçlar n   gerçe e   uygun   de erlerinin,   k sa   vadeli   olmalar    
nedeniyle kay tl    de erlerine   yak n   oldu u   öngörülmektedir.   Uzun   vadeli   finansal   borçlar n   
tahmini   gerçe e uygun   de eri,   cari   piyasa   faiz   oranlar    kullan larak   iskonto   edilmi  nakit 
ak mlar n   bulunmas yla hesaplanm r.  
 
Gerçe e uygun de er tahmini  
 

irket’in finansal varl k ve yükümlülüklerinin gerçe e uygun de ere ili kin s fland rmalar  a daki  
gibidir:  
 
Seviye 1:  Aktif piyasalardaki kay tl  (düzeltilmemi ) fiyatlara dayanan;  
Seviye 2: Do rudan   (aktif   piyasadaki   fiyatlar   arac yla)   ya   da   dolayl    olarak   (aktif   
piyasalardaki fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki verilere dayanan;  
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan.  
 

irket’in,   30 Haziran 2012 ve 31 Aral k 2011 tarihlerindeki  gerçe e    uygun   de eri   ile  ölçülmü   
varl k   ve  yükümlülükleri a daki gibidir: 
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NOT 39 – F NANSAL ARAÇLAR ( GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL 
SKTEN KORUNMA MUHASEBES  ÇERÇEVES NDEK  AÇIKLAMALAR ) (Devam ) 

 
30 Haziran 2012 
 
Varl klar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
Türev Araçlar - - - - 
Toplam Varl klar - - - - 
     
Yükümlülükler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
Türev Araçlar - 378 - 378 
Toplam Varl klar - 378 - 378 
 
 
31 Aral k 2011 
 
Varl klar Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
Türev Araçlar - 5.223 - 5.223 
Toplam Varl klar - 5.223 - 5.223 
     
Yükümlülükler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 
Türev Araçlar - 10.343 - 10.343 
Toplam Varl klar - 10.343 - 10.343 
 
NOT 40 – B LANÇO TAR NDEN SONRAK  OLAYLAR 
 

irket, bilanço tarihinden sonra 3.541.996 TL ve 4.850.775 USD (8.762.925 TL) olmak üzere toplam 
12.304.921 TL tutar nda yeni sözle me imzalam r.  
 
NOT 41 – F NANSAL TABLOLARI ÖNEML  ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN 
AÇIK, YORUMLANAB R VE ANLA ILAB R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN 

ER HUSUSLAR 
 
Yoktur. 

 


