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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem
Sınırlı denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2017

Geçmiş dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016

180.789.084

179.534.149

3

14.549.909

14.558.498

5, 10
5

1.331.129
90.635.534

1.758.326
79.018.688

6
7
8

518
62.107.106
1.774.739
10.390.149

114.699
55.571.132
2.998.256
25.514.550

Duran varlıklar

169.313.459

144.414.177

Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler

16.006
52
157.894.356
1.332.375
10.070.670

16.557
52
142.431.553
1.486.376
479.639

350.102.543

323.948.326

Notlar
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

Toplam varlıklar

7

İlişikte 7 ile 38’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem
Sınırlı denetimden
geçmemiş
30 Eylül 2017

Geçmiş dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016

165.402.872

129.611.592

4
4
4

41.924.155
30.853.031
3.196.938

29.730.985
10.055.377
139.154

5, 10
5
11
12
15

35.699.013
45.922.136
1.581.659
1.570.820
2.338.796

35.318.348
47.170.938
998.408
2.128.914
1.522.690

14

675.000
1.300.659
340.665

802.461
1.416.365
327.952

51.368.205

74.442.233

4
4
12

38.374.244
1.445.246
1.461.125

60.619.058
3.167.415
-

13
15

6.485.210
3.602.380

6.015.927
4.639.833

Toplam yükümlülükler

216.771.077

204.053.825

Özkaynaklar

133.331.466

119.894.501

16
16
16

36.000.000
4.303.364
(1.108.139)

36.000.000
3.783.894
(1.108.139)

16
16

11.814.383
(1.431.390)

11.814.383
(1.519.987)

16
16

(3.262.143)
36.270
67.407.411
19.571.710

(2.193.650)
18.229
62.289.139
10.810.632

350.102.543

323.948.326

Notlar
Yükümlülükler ve özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Türev araçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara İlişkin kısa vadeli
karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Türev araçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

Ödenmiş sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geri alınan paylar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler/(giderler)
- Maddi duran varlık yeniden değerleme
artışları/(azalışları)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler/(giderler)
- Nakit akış riskinden korunma kazançları/(kayıpları)
- Yabancı para çevrim farkları
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

İlişikte 7 ile 38’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak – 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem

Notlar
Hasılat
Satışların maliyeti(-)
Brüt kar
Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

18
18

Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Finansman gideri/geliri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

19
19

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri / geliri
- Dönem vergi gideri (-)
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
Net dönem karı
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına
kazanç (tam TL)
Diğer kapsamlı gelirler

15
15

Sınırlı
denetimden
geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül
2017

Geçmiş dönem

1 Temmuz 30 Eylül
2017

Sınırlı
denetimden
Geçmemiş
1 Ocak 30 Eylül
2016

1 Temmuz 30 Eylül
2016

253.242.842
(197.455.011)

84.553.254
(65.502.489)

234.176.833
(196.756.819)

70.629.595
(57.498.771)

55.787.831

19.050.765

37.420.014

13.130.824

(9.114.712)
(16.235.320)
(412.754)
20.043.135
(18.230.285)

(3.701.858)
(5.215.098)
(201)
4.504.701
(3.473.111)

(6.462.284)
(16.199.561)
(466.641)
7.591.142
(7.408.667)

(2.040.628)
(5.375.159)
(150.891)
3.351.631
(2.621.414)

31.837.895

11.165.198

14.474.003

6.294.363

67.393
(13.392)

1.800
(13.392)

167.960
(68.327)

-

31.891.896

11.153.606

14.573.636

6.294.363

6.565.898
(13.227.488)

210.022
(3.093.279)

4.202.857
(9.838.600)

1.322.674
(4.607.496)

25.230.306

8.270.349

8.937.893

3.009.541

(6.451.077)
792.481

(2.322.276)
715.266

(2.074.732)
71.913

(365.547)
(172.987)

19.571.710

6.663.339

6.935.074

2.471.007

0,0054

0,0019

0,0019

0,0007

(1.335.616)

(371.592)

(410.153)

(911.905)

267.123

74.318

82.030

182.380

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler/giderler
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer
kapsamlı gelir
Nakit akış riskinden korunmaya ilişkin diğer
kapsamlı gelir, vergi etkisi

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler/giderler
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kayıpları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kayıpları, vergi etkisi
Yabancı para çevrim farkları

110.748

(237.547)

(418.710)

(377.675)

(22.151)
18.041

47.509
7.892

83.743
8.624

75.535
(408)

Diğer kapsamlı gelir/(gider), vergi sonrası

(961.855)

(479.420)

(654.466)

(1.032.073)

18.609.855

6.183.919

6.280.608

1.438.934

Toplam kapsamlı gelir

İlişikte 7 ile 38’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak – 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelirler/(giderler)

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle
Transferler
Kar payları
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/ (gider)
Toplam kapsamlı gelir/ (gider)

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler/(giderler)

Birikmiş
karlar

Ödenmiş
sermaye

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış Geri alınan
yedekler
paylar

Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kazançları/
(kayıpları)

Maddi duran varlık
yeniden değerleme
artışları/(azalışları)

Yabancı
para
çevrim
farkları

Nakit akış
riskinden korunma
kazançları/(kayıpları)

Geçmiş yıllar
karları

Net
dönem
karı

Toplam
özkaynaklar

36.000.000

3.783.894 (1.108.139)

(1.519.987)

11.814.383

18.229

(2.193.650)

62.289.139

10.810.632

119.894.501

-

88.597
88.597

-

18.041
18.041

(1.068.493)
(1.068.493)

(1.431.390)

11.814.383

36.270

(3.262.143)

10.291.162
(5.172.890)
67.407.411

(10.810.632)
19.571.710
19.571.710

133.331.466

-

519.470
-

(5.172.890)
19.571.710
(961.855)
18.609.855

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle

36.000.000

4.303.364 (1.108.139)

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle

36.000.000

2.675.465

-

(987.508)

11.814.383

(485)

220.122

60.780.387

2.617.181

113.119.545

-

293
835.878
-

(835.878)
-

(334.967)
(334.967)

-

8.624
8.624

(328.123)
(328.123)

2.616.888
(835.878)
-

(2.617.181)
6.935.074
6.935.074

(835.878)
6.935.074
(654.466)
6.280.608

36.000.000

3.511.636

(835.878)

(1.322.475)

11.814.383

8.139

(108.001)

62.561.397

6.935.074

118.564.275

Transferler
Geri Alınan Paylar
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Toplam kapsamlı gelir /(gider)
30 Eylül 2016 tarihi itibariyle

İlişikte 7 ile 38’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak – 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari dönem
Sınırlı denetimden
geçmemiş
1 Ocak –
30 Eylül 2017

Geçmiş dönem
Sınırlı denetimden
geçmemiş
1 Ocak –
30 Eylül 2016

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

30.529.595

594.731

Dönem net karı

19.571.710

6.935.074

Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler

17.182.365

15.641.667

8.496.929
104.660
816.372
2.159.809

7.814.571
60.978
1.845.138
4.017.794

(54.001)
5.658.596

(99.633)
2.002.819

(110.000)

(19.610.032)

(11.439.395)
114.732
(6.364.323)
1.671.807
(716.217)
583.251

(11.732.694)
(347.365)
7.256.861
(2.589.834)
(9.564.186)
(1.234.365)

15.137.114
903.031

(1.471.599)
73.150

36.644.075

2.966.709

(479.509)
(5.634.971)

(833.929)
(1.538.049)

(31.728.633)

(26.362.881)

69.893

121.566

(21.883.270)
124.065
(10.039.321)

(17.037.872)
482.819
(9.929.394)

1.172.408

26.971.487

43.737.707
(36.153.680)
(5.233.705)
(1.177.914)

70.351.762
(40.463.040)
(2.917.235)

18.041

8.624

(26.630)

1.203.337

Notl
ar

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz (gelirleri) ve giderleri İle ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar
(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler

5

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili
düzeltmeler
Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan
ödemeler
Vergi iadeleri (ödemeleri)

13

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan
nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan
nakit çıkışları
Alınan faiz
Verilen nakit avans ve borçlar
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Temettü ödemesi
Ödenen faiz

16

Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler

3

14.558.498

10.761.758

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

3

14.549.909

11.973.719

İlişikte 7 ile 38’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1.

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bak Ambalaj” veya “Şirket”), 2 Şubat 1973 tarihinde
İzmir’de kurulmuş, tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket’in genel merkezinin adresi Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli / İzmir’dir. Şirket’in nihai ortağı Bakioğlu Holding A.Ş.’dir.
Halka açıklık oranı %48,58 olan (31 Aralık 2016 - %48,58) Şirket’in hisse senetleri Borsa İstanbul’da
(“BİST”) işlem görmektedir.
Grup’un ana faaliyet konusu tifdruk baskı, flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi üretimidir.
Şirket’in bağlı ortaklığı Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş., 13 Şubat 2015 tarihinde kuruluş işlemleri
tamamlanarak Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir. Şirket’in bağlı ortaklığı Bak Flexibles B.V., 8 Mayıs
2015 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak Hollanda Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir.
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak adlandırılmıştır)
cari dönem içerisinde çalışan ortalama personel sayısı 562’dir (31 Aralık 2016 ortalama personel
sayısı 582’dir).
Bağlı ortaklıklara ait detaylar aşağıda verilmektedir:
Bağlı ortaklıklar

Esas faaliyet konuları

Ülke

Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş. (Not 2.3)

Ambalaj malzemesi dış ticareti

Türkiye

Bak Flexibles B.V. (Not 2.3)

Ambalaj malzemesi ticareti

Hollanda

Finansal tabloların onaylanması
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 9 Kasım 2017
tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar (“TMS/TFRS”) esas alınarak hazırlanmıştır.
Bak Ambalaj ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni
finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve T.C. Maliye
Bakanlığı tarafından yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde
faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri
ile taşınan türev finansal araçlar dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Şirket’in fonksiyonel para
birimi ve aynı zamanda Grup’un raporlama sunum para birimi Türk Lirası (“TL”) cinsinden ölçülmüş ve
sunulmuştur.

(7)

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Grup, 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolarını Türkiye
Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı’na uygun olarak hazırlamıştır. Ara
dönem özet konsolide finansal tablolar yıllık konsolide finansal tablolarda yer alması gereken tüm
bilgileri içermez ve Grup’un 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık finansal tablolarıyla birlikte
okunması gerekir.
Grup’un, içinde bulunduğu sektör nedeniyle, ara dönem özet konsolide finansal tablolarını önemli
ölçüde etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taşıyan faaliyetleri bulunmamaktadır ve
ayrıca Grup faaliyetlerinin endüstriyel ve coğrafi olarak farklılık göstermemesi nedeniyle bölümlere göre
raporlama yapılmamaktadır.
2.2

Muhasebe ve Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standardı veya TFRYK
yorumu bulunmamaktadır.
i) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış
yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Temmuz 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için
yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme
ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan
hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan
varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model
oluşturmaktadır. TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama
sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Söz konusu standardın
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. Mal
satışı barındıran müşteri sözleşmeleri genellikle sadece tek edim yükümlülüğü içermektedir ve bu
sebeple standardın ilk uygulamasının Grup’un performansı üzerinde önemli bir etki beklenmemektedir.
Ayrıca, indirimler ve performans primleri mevcut uygulamada ara dönemlerde de güvenilir bir şekilde
ölçülebildiği için hem yıl sonu hem de ara dönem mali tablolarda kayıtlara alınmaktadır.
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TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş
modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına
dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak
ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal
araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme
opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun
gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu
doğuran “kendi kredi riski” denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini
muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma
modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geçerlidir ve standardın tüm gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak,
işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya
zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına
ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler.
ii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda
gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik
UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2015’te TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz
olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
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Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)

Zararlar

için

Ertelenmiş

Vergi

Varlıklarının

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki
etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış
geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir.Grup bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapacaktır. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin
iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler,
şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak
2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Grup’un bu değişiklikleri ilk kez
uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Grup söz
konusu değişiklikler kapsamında yapılacak ilave açıklamaları ara dönem özet konsolide finansal
tablolarında yapmak zorunda değildir, gerekli açıklamalar 31 Aralık 2017 yıllık konsolide finansal
tablolarda verilecektir.
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UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)
UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS
2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler);
UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. UFRS
4’de yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtük yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş standart:
a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan
önce UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek dalgalanmayı kar veya
zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı sağlayacaktır, ve
b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal Araçlar standardını
isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansal Araçlar
standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardını
uygulamaya devam edeceklerdir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UMS 40 Yatırım
(Değişiklikler)

Amaçlı

Gayrimenkuller:

Yatırım

Amaçlı

Gayrimenkullerin

Transferleri

UMSK, UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına
uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut
olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri
Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin
muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir.
İşletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS Yıllık İyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi
UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık
İyileştirmelerini yayınlamıştır:
-

UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı
UFRS 7 açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa
dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.

-

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı olarak
sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan
bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri açıklaması
gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.

-

UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak
ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki
yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi
sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.

Söz konusu değişikliklerin
değerlendirilmektedir.

Grup’un

finansal
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UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “UMS 12 Gelir
Vergileri”nde yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık
getirmektedir.
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:
(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu
varsayımları;
(c) işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını,
kullanılmamış vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır.
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına
dair açıklama yapacaktır. İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya
da ilk uygulama tarihinde birikmiş etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin
diğer bir unsurunun) açılış bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak
uygulayabilir.
Söz konusu değişikliklerin
değerlendirilmektedir.

Grup’un

finansal

durumu

ve

performansı

üzerindeki

etkileri

UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı
UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı
yeni bir muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden
doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı
dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. Gelecekteki nakit akış
tahminlerinde ve risk düzeltmesinde meydana gelen bazı değişiklikler de hizmetlerin sağlandığı dönem
boyunca muhasebeleştirilmektedir. İşletmeler, iskonto oranlarındaki değişikliklerin etkilerini kar veya
zarar ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirmeyi tercih edebilirler. Standart, katılım özelliklerine
sahip sigorta sözleşmelerinin ölçüm ve sunumu için özel yönlendirme içermektedir. UFRS 17, 1 Ocak
2021 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.
2.3.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Konsolidasyon Esasları

Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar doğrudan Şirket tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol gücü, Bak Ambalaj’ın
doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar
elde etmesini ifade eder. Bu kontrol gücünün kaynağı, Şirket’in doğrudan ya da dolaylı yoldan sahip
olduğu hisse senetleri yoluyla ilgili şirkette %50’nin üstünde oy hakkına sahip olmasıdır. Kontrol gücü
değerlendirilirken, mevcut ve kullanılabilir olan potansiyel oy hakları da dikkate alınır. Bağlı ortaklıklar,
kontrolün Grup’a transferinden itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün ortadan kalktığı
tarihten itibaren de konsolidasyon kapsamından çıkarılmaktadır.
Bağlı ortaklıkların finansal durum tabloları (bilançoları) ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir/gider
tabloları, tek tek ve finansal tablo kalemleri bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber Grup’un sahip
olduğu iştirak değeri, ilgili özkaynak tutarıyla karşılıklı netleştirilmiştir.
Aşağıdaki tablo, 30 Eylül 2017 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamına dahil edilmiş olan bağlı
ortaklıkları ve Grup’un kontrol paylarını göstermektedir.

Bağlı ortaklıklar

Şirketin doğrudan
veya dolaylı kontrol
payları (%)

Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş.
Bak Flexibles B.V.

100
100

2.4.

Faaliyet Konusu
Ambalaj Malzemesi Dış
Ticareti
Ambalaj Malzemesi Ticareti

Ülke
Türkiye
Hollanda

Önemli muhasebe politikalarının özeti

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar, ara dönem finansal
tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34’e uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Eylül 2017 tarihinde
sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar hazırlanırken kullanılan önemli
muhasebe politikaları, 31 Aralık 2016 tarihli finansal tablolara ilişkin dipnotlarda detaylı olarak açıklanan
ve uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılık arz etmektedir. Dolayısıyla ara dönem konsolide
finansal tablolar, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte
değerlendirilmelidir. Sadece Grup 31 Aralık 2016 mali tablolarında ilk madde ve malzeme stoklarını ilk
giren ilk çıkar maliyet yöntemi ile değerlerken, 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren mali tablolarında
yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile değerlemiştir.
2.5

Önemli muhasebe tahmin, varsayım ve kararlarındaki değişiklikler ve hatalar

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet
varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir
geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli
değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir
döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin
yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup, maddi duran varlıklar altında
demirbaşlar olarak muhasebeleştirilen flekso klişelerin ömürlerini gözden geçirmiş olup, daha önce 3 yıl
olan ömürleri 1 Ocak 2017 tarihinden başlayarak mevcut ekonomik şartları yansıtacak şekilde 2 yıl
olarak dikkate almıştır.
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

3.

Nakit ve nakit benzerleri
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Nakit
- TL bakiyesi
- Yabancı para bakiyesi
Bankalar
- TL vadeli mevduatlar
- TL vadesiz mevduatlar
- Yabancı para vadesiz mevduatlar

4.016
12.003

2.834
11.012

2.358.650
354.463
11.820.777

2.239.860
128.204
12.176.588

Toplam

14.549.909

14.558.498

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle TL vadeli mevduatların ortalama vadeleri 1 aydan az (31 Aralık 2016 – 1
aydan az) olup, etkin faiz oranı ise %13,50’dir (31 Aralık 2016 - %9,33).
Yabancı para mevduatın döviz detayı Dipnot 21’de açıklanmıştır. Grup’un mevduatlarının bulunduğu
bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak değerlendirilmekte olup herhangi bir risk
bulunmamaktadır. Nakit ve nakit benzerlerinin piyasa değerleri, bilanço tarihindeki tahakkuk eden geliri
de içeren taşınan değerlerine yaklaşmaktadır. Grup’un 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle bloke mevduatı
bulunmamaktadır (2016 - Yoktur).

4.

Finansal borçlar ve türev araçlar
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları

41.924.155
30.853.031

29.730.985
10.055.377

Kısa vadeli finansal borçlar

72.777.186

39.786.362

Uzun vadeli borçlanmalar

38.374.244

60.619.058

Uzun vadeli finansal borçlar

38.374.244

60.619.058

111.151.430

100.405.420

Toplam finansal borçlar
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Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

4.

Finansal borçlar ve türev araçlar (devamı)

a)

Krediler
30 Eylül 2017
Ağırlıklı ort.yıllık
etkin faiz oranı
(%)

0,50 - 0,75
-

31 Aralık 2016

Tutar

Ağırlıklı
ort.yıllık etkin
faiz oranı (%)

Tutar

41.923.999
156

0,50 – 1,90
6,59

28.218.286
1.512.699

Kısa vadeli borçlanmalar:
Avro cinsinden banka kredileri
TL cinsinden krediler

41.924.155

29.730.985

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye
düşen kısmı:
TL cinsinden banka kredileri
Avro cinsinden banka kredileri

11-20 – 16,40
1,25 - 3,00

13,35 – 14,45
3,00

25.574.194
5.278.837
30.853.031

5.524.242
4.531.135
10.055.377

Uzun vadeli borçlanmalar
TL cinsinden banka kredileri
Avro cinsinden banka kredileri

13,25 - 14,24
1,25 - 3,00

Toplam

12.381.364
25.992.880

11,20-16,40
1,25 – 3,00

35.391.738
25.227.320

38.374.244

60.619.058

111.151.430

100.405.420

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin indirgenmiş geri ödeme planı
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

2018
2019
2020
2021
2022
2023

4.421.076
12.256.055
10.263.294
3.811.273
3.811.273
3.811.273

29.624.143
11.372.069
9.504.939
3.372.636
3.372.636
3.372.635

Toplam

38.374.244

60.619.058
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1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
özet konsolide finansal tablolara ilişkin seçilmiş açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

4.

Finansal borçlar ve türev araçlar (devamı)

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle, Grup’un değişken ve sabit faiz oranlı finansal
borçlarının faiz oranı yenileme tarihlerine göre hazırlanmış vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
3 aya
kadar

3 ay ile
1 yıl arası

1 yıl ile
5 yıl arası

Toplam

Değişken faiz oranlı finansal borçlar
Sabit faiz oranlı finansal borçlar

21.095.924
4.192.400

68.304.395

17.558.711

21.095.924
90.055.506

Toplam

25.288.324

68.304.395

17.558.711

111.151.430

Değişken faiz oranlı finansal borçlar
Sabit faiz oranlı finansal borçlar

18.608.755
13.503.412

25.762.557

42.530.696

18.608.755
81.796.665

Toplam

32.112.167

25.762.557

42.530.696

100.405.420

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

b)

Türev araçlar
30 Eylül 2017
Kontrat
Miktarı (TL)
Varlık

Rayiç Değer
Yükümlülük

-

(3.196.938)
(1.445.246)
(4.642.184)

31 Aralık 2016
Kontrat
Miktarı (TL)
Varlık

Rayiç Değer
Yükümlülük

6.594.670
43.821.160

-

(139.154)
(3.167.415)

50.415.830

-

(3.306.569)

Riskten korunma amaçlı türev
finansal varlıklar/yükümlülükler:
Kısa vadeli
Uzun vadeli

18.306.089
25.397.957
43.704.046

Grup’un gerçekleştirmiş olduğu kur sabitlemesi işlemleri amacıyla yapılan forward şeklindeki türev
işlemlerden oluşmaktadır. Forward şeklindeki vadeli döviz işlemleri, yapılan etkinlik testleri sonucu nakit
akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında etkin bulunmuş ve 1.068.493 TL tutarındaki vergi
etkisi sonrası gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. (31 Aralık
2016 – 2.413.772 TL).
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1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait
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5.

Ticari alacaklar ve borçlar

a) Kısa vadeli ticari alacaklar
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

91.796.884

79.930.295

91.796.884

79.930.295

(877.848)
(283.502)

(773.188)
(138.419)

90.635.534

79.018.688

1.331.129

1.758.326

91.966.663

80.777.014

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Müşteri cari hesapları

Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Eksi: Ticari alacak reeskontu

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 10)
Toplam

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacakların ağırlıklı ortalama iskonto oranı TL, ABD Doları ve
GBP cinsinden olan ticari alacaklar için sırasıyla yıllık %12,48, %1,32 ve %0,33 (31 Aralık 2016 – sırasıyla
yıllık %9,63, %1,06 ve %0,42) olup ağırlıklı ortalama vadeleri 3 – 4 ay aralığındadır (31 Aralık 2016 – 3 - 4
ay aralığında).
30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Vadesi geçen alacaklar (*)
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
91-180 gün vadeli
181 gün ve üzeri

3.310.352
28.236.445
23.334.447
18.597.009
17.884.875
603.535

2.763.377
21.071.390
20.366.074
16.841.870
18.813.398
920.905

Toplam

91.966.663

80.777.014

Müşteri cari hesapları
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 10)

90.635.534
1.331.129

79.018.688
1.758.326

Toplam

91.966.663

80.777.014

(*)

Grup ticari alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak karşılık
ayırmıştır. Grup yönetimi karşılığı ayrılmış olan 877.848 TL tutarındaki şüpheli alacakların dışında
herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin bulunmadığını düşünmektedir. Vadesi geçen alacakların
önemli bir kısmı bilanço sonrası tahsil edilmiştir.

30 Eylül 2017 itibariyle ticari alacakların 72.346.997 TL’lik kısmı alacak sigortaları ile teminat altına
alınmıştır (31 Aralık 2016 – 78.525.964 TL) (Not 20).
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5.

Ticari alacaklar ve borçlar (devamı)

Şüpheli alacak karşılığının cari dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

2017

2016

1 Ocak

773.188

630.457

Cari dönemdeki net değişim

104.660

60.978

30 Eylül

877.848

691.435

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

46.363.326
(441.190)

47.460.208
(289.270)

45.922.136

47.170.938

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 10)

35.699.013

35.318.348

Toplam

81.621.149

82.489.286

b) Kısa vadeli borçlar

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Satıcılar
Eksi: Reeskont

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle ticari borçların iskonto edilmiş taşınan değerin hesaplanmasında kullanılan

ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı TL, ABD Doları ve GBP cinsinden olan ticari borçları için sırasıyla yıllık
ortalama %12,48, %1,32 ve %0,33 (31 Aralık 2016 – TL, ABD Doları ve GBP için sırasıyla yıllık ortalama
%9,63, %1,06 ve %0,42 ) olup süresi 2-3 ay aralığındadır (31 Aralık 2016 – 2 – 3 ay aralığında).
6.

Stoklar
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Mamul ve yarı mamul stokları
Hammaddeler ve yardımcı malzemeler
Diğer stoklar

34.257.628
27.848.258
1.220

30.125.435
25.377.546
68.151

Toplam

62.107.106

55.571.132

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle stoklar üzerinde herhangi bir rehin ipotek
bulunmamaktadır.
Grup 31 Aralık 2016 mali tablolarında ilk madde ve malzeme stoklarını ilk giren ilk çıkar maliyet yöntemi
ile değerlerken, 1 Ocak 2017 tarihinde sona eren mali tablolarında yürüyen ağırlıklı ortalama maliyet
yöntemi ile değerlemiştir.
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7.

Peşin ödenmiş giderler

a)

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

855.012
919.727

1.213.526
1.784.730

1.774.739

2.998.256

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Sabit kıymet avansları
Diğer uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

10.039.321
31.349

453.541
26.098

Toplam

10.070.670

479.639

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

6.422.653
3.948.982
18.514

13.699.281
11.805.493
9.776

10.390.149

25.514.550

Stoklar için verilen avanslar
Peşin ödenen sigorta, abonelik ve diğer giderler
Toplam

b)

8.

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

Diğer dönen varlıklar

İade alınacak KDV
Devreden KDV
Diğer
Toplam

9.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı sırayla 23.870.360 TL ve 122.917 TL’dir (30 Eylül 2016 – sırayla 16.831.757 TL
ve 206.115 TL).
30 Eylül 2017 tarihinde sona eren dokuz aylık hesap dönemi için maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların cari dönem amortisman ve itfa payları sırayla 8.391.664 TL ve 276.915 TL’dir (30 Eylül 2016
– sırayla 7.805.010 TL ve 238.929 TL’dir).
30 Eylül 2017 tarihleri itibariyle maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerinde rehin ve ipotek
bulunmamaktadır (31 Aralık 2016 - bulunmamaktadır).
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10.

İlişkili taraf açıklamaları

a)

İlişkili taraflara borçlar

Polibak Plastik Film San. A.Ş. (**)
Bareks Plastik Film Ekstruzyon San. ve Tic. A.Ş. (**)
Enternasyonel Gravür Tekn. San. ve Tic. A.Ş. (**)
Bakiş Yapı İnşaat San. Tic. A.Ş. (**)
Bak-net İletişim ve Bilgi Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. (**)
Bakioğlu Holding A.Ş. (*)
Baksaş Sigortacılık A.Ş. (**)
Diğer

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

16.442.438
14.383.979
3.311.055
580.234
364.133
349.713
182.620
142.376

16.037.024
13.095.938
3.029.820
1.285.404
184.453
528.636
1.121.627
90.844

(57.535)

(55.398)

35.699.013

35.318.348

Eksi: İlişkili taraflara borç reeskontu (-)
Toplam (Not 5)

b)

İlişkili taraflardan alacaklar
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Polibak Plastic America (**)

1.331.129

1.758.326

Toplam (Not 5)

1.331.129

1.758.326

c)

İlişkili taraflardan yapılan alım işlemleri
1 Ocak 30 Eylül 2017
Mal, varlık ve
Vade ve kur
hizmet
farkları

Polibak Plastik Film San. A.Ş. (**)
Bareks Plastik Film Ekstruzyon San.
ve Tic. A.Ş. (**)
Enternasyonel Gravür Tek. San. ve Tic. A.Ş. (**)
Bakioğlu Holding A.Ş. (*)
Bak-net İletişim ve Bilgi Ürünleri Paz.
San. Tic. A.Ş. (**)
Bakiş Yapı İnşaat San. Tic. A.Ş. (**)
Onsa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. (**)
Baksaş Sigortacılık A.Ş. (**)
Ege Vizyon Görsel İşitsel Medya A.Ş. (**)
Ege Orman Vakfı (**)
Egeorman Zeytin Ve Zeytinyağları San Ve Tic.
A.Ş. (**)

(*)
(**)

1 Ocak 30 Eylül 2016
Mal, varlık ve Vade ve kur
hizmet
farkları

34.003.082

3.913.335

37.914.238

2.058.206

26.023.295
8.770.004
3.357.094

621.348
20.849
7.646

23.515.426
9.839.947
4.412.447

1.231.952
105.023
4.251

2.379.134
1.777.743
975.297
568.988
37.756

2.038
919
7.740
-

1.762.099
2.718.896
868.986
466.942
84.945
13.877

2.023
4.400
13.703
-

48.348

-

13.445

-

77.940.741

4.573.875

81.611.248

3.419.558

Ana ortak
Ana ortaklık tarafından kontrol edilen ilişkili taraf şirket
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10.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

d)

İlişkili taraflara yapılan satış işlemleri
1 Ocak 30 Eylül 2017
Mal, varlık Vade ve kur
ve hizmet
farkları

Polibak Plastic America (**)
Polibak Plastik Film San. A.Ş. (**)
Bareks Plastik Film Ekstruzyon San. ve Tic. A.Ş. (**)
Enternasyonel Gravür Tekn. San. ve Tic. A.Ş. (**)
Bakiş Yapı İnşaat San. Tic. A.Ş.
Bakioğlu Holding A.Ş.
Baksaş Sigortacılık A.Ş. (**)
Bak-net İletişim ve Bilgi Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş.
(**)
Ege Vizyon Görsel İşitsel Medya A.Ş. (**)

1 Ocak 30 Eylül 2016
Mal, varlık ve Vade ve kur
hizmet
farkları

3.283.025
1.670.088
935.950
81.791
33.697
28.093
7.081

62.786
137.545
450.334
1.548
-

2.535.288
1.631.234
1.435.040
83.705
4.315

71.092
997.119
965.029
36.674
-

2.727

568

8.679
-

1.235
-

6.042.452

652.781

5.698.261

2.071.149

(*)
(**)

Ana ortak
Ana ortaklık tarafından kontrol edilen ilişkili taraf şirket

e)

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Üst düzey yöneticiler, Genel Müdür ve departman müdürlerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere
sağlanan faydaların tutarı maaş ve benzeri faydalar ile kıdem ve izin karşılığı rakamlarından
oluşmaktadır.
Grup’un 2017 yılında üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 3.318.178 TL’dir. (30 Eylül 2016
– 2.163.702)
11.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Personel SGK borçları
Çalışanlara ilişkin vergiler
Ödenecek personel ücretleri

1.153.375
414.553
13.731

629.792
352.607
16.009

Toplam

1.581.659

998.408
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12.

Ertelenmiş gelirler

a)

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

735.145
835.675

66.677
2.062.237

1.570.820

2.128.914

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler

1.461.125

-

Toplam

1.461.125

-

Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
Toplam

b)

13.

Uzun vadeli ertelenmiş gelirler

Uzun vadeli karşılıklar
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Kıdem tazminatı karşılığı
Uzun vadeli kullanılmamış izin karşılığı

5.323.166
1.162.044

4.814.253
1.201.674

Toplam

6.485.210

6.015.927

Kıdem tazminat karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde Şirketlerin, çalışmaları emeklilik nedeniyle sona eren veya
istifaya da herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen personele toplu bir ödeme
yapması zorunludur. Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunlu olmamasından ötürü, fonlamaya tabi
değildir.
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden tam
4.732,48 TL (31 Aralık 2016 – tam 4.297,21 TL) tavanına tabidir. Kullanılan başlıca aktüeryal
varsayımlar:

Net iskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)
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Uzun vadeli karşılıklar (devamı)

13.

Kıdem tazminatı yükümlülüklerinin açılış ve kapanış bakiyelerinin mutabakatı:
2017

2016

1 Ocak

4.814.251

4.195.016

Faiz maliyeti
Aktüeryal (kazanç) / kayıp (*)
Hizmet maliyeti
Dönem içerisinde ödenen

585.549
(110.748)
513.623
(479.509)

523.078
418.708
452.357
(833.929)

30 Eylül

5.323.166

4.755.230

(*)

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık dönemde oluşan 110.748 TL tutarındaki
aktüeryal kazanç, diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmiştir (30 Eylül 2016 – 418.708 TL
aktüeryal kayıp).

14.

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer ödenecek borçlar

305.944
34.721

317.982
9.970

Toplam

340.665

327.952

15.

Vergiler

Kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi
Dönem karı vergi yükümlülüğü / (alacağı)

30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

6.451.077
(4.112.281)

3.666.401
(2.143.711)

2.338.796

1.522.690

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2017 yılı için %20’dir (31 Aralık 2016 - %20). Bu oran, kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi)
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
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15.

Vergiler (devamı)

Cari dönem vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Eylül 2017

1 Ocak30 Eylül 2016

Vergi öncesi kar

25.230.306

8.937.893

Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan vergi gideri
İndirilecek gelirlerin vergi etkisi
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi
Diğer

(5.046.061)
53.554
(705.301)
39.212

(1.787.579)
80.667
(600.481)
304.574

Toplam vergi gideri

(5.658.596)

(2.002.819)

Ertelenen vergi
Grup, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile
vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi
oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden
yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran
%20’dir (31 Aralık 2016 - %20).
30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Vergilendirilebilir
geçici farklar
30 Eylül
31 Aralık
2017
2016
Maddi ve maddi olmayan duran varlık farkları
Maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu
Teslimatı yapılmamış satışlar ve maliyetleri, net
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılıkları
Türev finansal araçlara ilişkin düzeltmeler
Diğer

39.010.389
12.436.192
(2.936.969)
(5.323.165)
(1.162.044)
(4.642.182)
(5.163.244)

40.084.528
12.436.193
(2.985.488)
(4.814.253)
(1.201.674)
(3.306.569)
(2.886.928)

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri – net

16.

Ertelenmiş vergi
varlığı/ (yükümlülüğü)
30 Eylül
31 Aralık
2017
2016
(6.753.506)
(621.810)
587.394
1.064.633
232.409
928.436
960.064

(7.049.068)
(621.810)
597.098
962.852
240.335
661.314
569.446

(3.602.380)

(4.639.833)

Özkaynaklar

Grup’un 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi
değerlerle aşağıdaki gibidir:

Hissedar
Bakioğlu Holding A.Ş.
Halka açık
Diğer

Pay oranı
(%)

30 Eylül 2017
Pay
tutarı (TL)

Pay oranı
(%)

31 Aralık 2016
Pay
Tutarı (TL)

%48,87
%48,59
%2,54

17.592.000
17.492.711
915.289

%48,87
%48,59
%2,54

17.592.000
17.492.711
915.289

36.000.000

%100

36.000.000

Ödenmiş sermaye
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16.

Özkaynaklar (devamı)

Grup’un sermayesi 36.000.000 TL olup işbu sermaye her biri 1,00 kuruş nominal değerde 3.600.000.000
adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden pay senetleri (A), (B) ve (C) olmak üzere üç gruba
ayrılmaktadır. Grup paylarından 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 29.000.000 adedi (B) grubu
hamiline yazılı ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. (C) grubu
hamiline yazılı pay senetleri Borsa’da işlem görmektedir.
(A) grubu pay sahiplerine; yönetim kurulunun çoğunluğunu seçme imtiyazı tanınmış olup, (B) grubu pay
sahiplerine ise, (A) grubu pay sahiplerinin seçmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim
kurulu üyelerini seçme imtiyazı verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Grup’un ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen tutarların Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Grup’un 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle
kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 4.303.364 TL’dir (31 Aralık 2016 – 3.783.894 TL).
Halka açık Şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari
bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Grupler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında
belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde
ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı
dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Şirket’in 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca,
2016 yılı karından karşılanmak üzere brüt 5.000.000 TL nakit kar payı ödemesi yapılmasına, Şirket
Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve otaklara birinci kar payı
düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 233.705 TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer
Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine, ödemelerin 2 eşit taksitte 12
Mayıs 2017 ve 31 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılmasına karar vermiştir.
Bu karar doğrultusunda 30 Eylül 2017 tarihi itibari 5.000.000 TL tutarında temettü ve 233.705 TL
Yönetim Kururulu İstihkakı ödemesi yapılmıştır.
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Özkaynaklar (devamı)

16.

Diğer özkaynak kalemleri
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Nakit akış riskinden korunma amaçlı araçlarda gerçeğe uygun değer değişimi
Nakit akış riskinden korunma amaçlı araçların ertelenmiş vergi etkisi

(4.077.679)
815.536

(2.742.063)
548.413

Ara toplam

(3.262.143)

(2.193.650)

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm vergi etkisi

(1.789.238)
357.848

(1.899.984)
379.997

Ara toplam

(1.431.390)

(1.519.987)

Maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışı vergi etkisi

12.436.193
(621.810)

12.436.193
(621.810)

Ara toplam

11.814.383

11.814.383

Geri alınan paylar(*)
Yabancı para çevrim farkları

(1.108.139)
36.270

(1.108.139)
18.229

6.048.981

7.010.836

Toplam

(*)

Grup 28.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda 01.08.2016 –
31.12.2016 tarihleri arasında sermayenin %1,22‘sine isabet eden 437.424 adet kendi payının,
toplam 1.108.139 TL alış bedeli ödeyerek geri alım işlemini gerçekleştirmiştir.
Grup 1.108.139 TL değerinde kendi satın aldığı hisseleri, Vergi Mevzuatına, TMS 32 Finansal
Araçlar: Sunum Standardı’na ve 6102 Türk Ticaret Kanunu’nun 520.maddesine uygun olarak,
finansal durum tablosunun “Özkaynaklar” bölümünde Geri Alınmış Paylar satırında göstermiştir
ve iktisap değerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırmıştır.

Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu, arsaların piyasa rayicinden gösterilmesi nedeniyle oluşmuş
farktır. Piyasa rayiç bedel çalışması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkili bağımsız bir değerleme
kuruluşu olan Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 14 Ocak 2014
tarihinde yapılmıştır. Grup, arsaların rayiç değerleri üzerinde herhangi bir değişim olup olmadığını belirli
periyotlarda gözden geçirmektedir.
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar hesap grubunda yer alan ve rayiç değerlerinden
taşınan arsaların maliyet değerleri 6.828.601 TL (31 Aralık 2016 - 6.828.601 TL)’dir.
17.

Hisse başına kazanç

Kar veya zarar tablosunda beyan edilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili dönem içinde
mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse
adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde
edilir.
Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net kazancın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.
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17.

Hisse başına kazanç (devamı)

Hisse başına kazanç
1 Ocak 30 Eylül 2017

1 Temmuz 30 Eylül 2017

1 Ocak 30 Eylül 2016

1 Temmuz 30 Eylül 2016

Net dönem karı

A

19.571.710

6.663.339

6.935.074

2.471.007

Çıkarılmış adi hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi

B

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

A/B

0,0054

0,0019

0,0019

0,0007

Hisse başına kazanç

18.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler

a)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
1 Ocak –
30 Eylül 2017

1 Temmuz –
30 Eylül 2017

1 Ocak –
30 Eylül 2016

1 Temmuz –
30 Eylül 2016

Kur farkı geliri
Hurda ve palet satış geliri
Diğer

18.870.403
221.318
951.414

4.092.760
411.941

6.600.976
285.798
704.368

3.301.240
50.391
-

Toplam

20.043.135

4.504.701

7.591.142

3.351.631

1 Ocak –
30 Eylül 2017

1 Temmuz –
30 Eylül 2017

1 Ocak –
30 Eylül 2016

1 Temmuz –
30 Eylül 2016

Kur farkı gideri
Diğer

17.214.167
1.016.118

3.366.097
107.014

6.700.326
708.341

2.507.565
113.849

Toplam

18.230.285

3.473.111

7.408.667

2.621.414

Esas faaliyet gelirleri:

b)

Esas faaliyetlerden diğer giderler

Esas faaliyet giderleri:
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19.

Finansman gelirleri / giderleri
1 Ocak –
30 Eylül 2017

1 Temmuz30 Eylül 2017

1 Ocak –
30 Eylül 2016

1 Temmuz –
30 Eylül 2016

Kur farkı geliri
Faiz geliri

6.441.833
124.065

191.447
18.575

3.720.038
482.819

1.174.595
148.079

Toplam

6.565.898

210.022

4.202.857

1.322.674

9.982.670
2.290.709
730.949
223.160

2.012.913
774.730
249.757
55.879

4.637.216
4.448.394
584.574
168.416

2.780.377
1.479.898
230.961
116.260

13.227.488

3.093.279

9.838.600

4.607.496

Finansal gelirler:

Finansal giderler:
Kur farkı gideri
Faiz gideri
Kefalet giderleri
Banka komisyonları ve masraflar
Toplam

20.

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Kefalet
Ticari alacakların korunması (**) (Not 5)
Alınan teminat çek ve senetleri (*)

108.739.835
72.346.997
3.690.981

106.779.756
78.525.964
2.587.235

Toplam

184.777.813

187.892.955

a) Alınan teminatlar:

(*)

(**)

30 Eylül 2017 tarihi itibariyle, Grup’un almış olduğu teminat çek ve senetleri 3.690.981 TL’si (31 Aralık 2016
– 2.587.235 TL) ticari ilişkide bulunduğu tedarikçilerinden almış olduğu teminat mektuplarından
oluşmaktadır.
30 Eylül 2017 tarihi itibariyle, Grup’un ticari alacaklarının tahsilat riskine karşı almış olduğu Coface,
Eximbank sigortası ve akreditiflerden oluşmaktadır.
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20.

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler (devamı)

Grup’un almış olduğu teminatların orijinal para detayı 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 itibariyle aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

Orijinal
para birimi

TL
karşılığı

Orijinal
para birimi

TL
karşılığı

Ticari alacakların korunması
Avro
GBP
ABD Doları
TL

12.973.951
47.806
1.531.441
12.288.204

54.391.991
226.971
5.439.831
12.288.204

13.950.427
88.220
3.192.994
15.153.477

51.754.687
381.014
11.236.786
15.153.477

Kefalet
Avro
TL

18.048.422
33.073.631

75.666.204
33.073.631

17.367.259
42.348.962

64.430.794
42.348.962

1.463.750
455.000
90.000

1.463.750
1.907.542
319.689

1.754.620
78.560
153.775

1.754.620
291.450
541.165

Alınan teminat çek ve senetleri
TL
Avro
ABD Doları

184.777.813

b)

187.892.955

Verilen teminatlar

Grup’un vermiş olduğu teminatların orijinal para detayı 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 itibariyle aşağıdaki
gibidir:
30 Eylül 2017
TL karşılığı

Orijinal
para birimi

31 Aralık 2016
TL
karşılığı

13.919.000
1.784.000

58.354.016
1.784.000

10.842.000
3.414.770

40.222.736
3.414.770

1.100.000

1.100.000

608.958

608.958

Orijinal
para birimi
Teminat mektupları (*)
Avro
TL
Teminat senetleri (**)
TL

61.238.016

(*)
(**)

44.246.464

Teminat mektuplarının önemli bir bölümü Eximbank’a ve İzmir Gümrük Müsteşarlığı’na verilen
teminatlardan oluşmaktadır.
Teminat senetlerinin önemli bir bölümü Organize Sanayi Müdürlüğü’ne verilen teminat
senetlerinden oluşmaktadır.
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20.

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler (devamı)

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle Grup’un verdiği teminat, rehin veya ipotekler TL
cinsinden olup detayı aşağıdaki gibidir:
Grup tarafından verilen TRİ’ler
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Grupler Lehine Vermiş
Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
Toplam
Grup'un vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Grup’un özkaynaklarına oranı
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30 Eylül 2017

31 Aralık 2016

61.238.016

44.246.464
-

61.238.016

44.246.464
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Grup faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kur riski,
makul değer faiz oranı riski, fiyat riski ve nakit akım faiz oranı riski, kredi riski ve likidite riskidir. Grup’un
genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerinin
Grup’un finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
Risk yönetimi, Grup Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığa geçmeyi hedeflemektedir.
Grup yönetimi sermaye yapısını düzenli olarak inceler. Bu incelemeler sırasında kurul, sermaye maliyeti
ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup, kurulun yaptığı önerilere
dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu
kadar yeni hisse ihracı ve sermaye avansı alımı yollarıyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Grup yönetimi sermaye risk yönetimini net borç/özkaynaklar oranını takip ederek gerçekleştirmektedir.
Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin
toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama
ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye
ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Finansal risk faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz
oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı
genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz
etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda muhasebe ve finansman
müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un muhasebe ve
finansman müdürlükleri tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri
ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
Kredi riski yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak
ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari
alacaklarından doğmaktadır. Grup, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi
limitlerini alınan teminatlara göre belirleyerek yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından
sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz
önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları
ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan
sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 4).
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

30 Eylül 2017:

Ticari alacaklar (1)
İlişkili
Diğer
taraflar
taraflar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (2)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net
defter değeri (3)
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1)
(2)
(3)

Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraflar
taraflar

Bankalardaki
mevduat

Toplam

1.331.129
-

90.635.534
72.346.997

-

16.524
-

14.533.890
-

106.517.077
72.346.997

1.331.129

87.325.182

-

-

14.533.890

103.190.201

-

3.310.352
3.310.352

-

16.524
-

-

3.326.876
3.310.352

-

877.848
(877.848)

-

-

-

877.848
(877.848)

-

-

-

-

-

-

Grup’un ticari alacakları tifdruk baskı, flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi satışlarından doğmaktadır.
İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağını öngörmektedir.
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2016:

Ticari alacaklar (1)
İlişkili
Diğer
taraflar
taraflar
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (2)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri (3)
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(1)
(2)
(3)

Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraflar
taraflar

Bankalardaki
mevduat

Toplam

1.758.326
-

79.018.688
78.525.964

-

131.255
-

14.544.651
-

95.452.920
78.525.964

1.758.326

76.255.311

-

-

14.544.651

92.558.288

-

-

-

-

-

-

-

2.763.377
2.763.377
773.188
(773.188)
-

-

131.255
-

-

2.894.632
2.763.377
773.188
(773.188)
-

Grup’un ticari alacakları tifdruk baskı, flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi satışlarından doğmaktadır.
İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Grup yönetimi geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak ilgili tutarların tahsilatında herhangi bir sorun ile karşılaşmayacağını öngörmektedir.
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kur riski yönetimi
Grup, yurt içi ve yurt dışındaki Grupler ile yabancı paraya dayalı ticari faaliyetlerde bulunması
sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan yabancı
para aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Grup söz konusu kur riskini döviz pozisyonunu
düzenli analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.
30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle, Grup’un yabancı para varlıklarının ve
yükümlülüklerinin tutarları ile TL karşılık tutarları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2017

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,
Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/
(Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+3+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat

TL
karşılığı
86.263.884
11.832.781
581.525
98.678.190
4.983.689
4.983.689
103.661.879
55.763.486
47.007.882
637.011
103.408.379
25.992.880
25.992.880
129.401.259

Yabancı para pozisyonu tablosu
ABD
Doları
Avro
GBP
3.113.355
16.425.485
1.335.931
2.644.284
108.814
19.178.583
1.060.529
1.060.529
20.239.112
9.406.611
11.212.642
108.581
20.727.834
6.200.000
6.200.000
26.927.834

15.246
3.415
1.354.592
1.354.592
16.134
2.863
18.997
18.997

- (10.204.417)
10.204.417

-

(68.520.378) (1.136.994) (16.893.139)

1.335.595

(30.086.058) (1.240.968)

(7.640.670)

1.338.458

(4.642.184)
193.519.684
41.591.081

(1.107.286)
36.752.527
7.587.506

2.582.918
1.606

(42.780.998)
42.780.998

(35)

189.887
30.720
3.333.962
151.327
151.327
3.485.289
4.574.930
47.353
4.622.283
4.622.283

7.650.463
2.751.498
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2016

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa,
Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/
(Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/
(Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+3+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. İhracat
24. İthalat

TL
karşılığı
67.445.378
12.187.599
-

Yabancı para pozisyonu tablosu
ABD
Doları
Avro
GBP
2.619.772
14.081.266
1.385.952
774.301
2.332.193
187.657
-

587.669
80.220.646
520.144
520.144
80.740.790
54.275.241
32.749.420
769.908
87.794.569
25.227.320
25.227.320
113.021.889
(44.287.710)
44.287.710

53.319
3.447.392
137.750
137.750
3.585.142
4.275.736
92.305
4.368.041
4.368.041
-

103.852
16.517.311
9.535
9.535
16.526.846
10.555.868
8.827.575
117.144
19.500.587
6.800.000
6.800.000
26.300.587
(11.937.710)
11.937.710

3.415
1.577.024
1.577.024
15.480
2.425
17.905
17.905
-

(76.568.809)

(782.899)

(21.711.451)

1.559.119

(32.031.335)

(828.344)

(9.666.132)

1.561.544

(3.306.566)
248.666.000
75.898.528

11.467.187
4.091.700

(891.282)
51.787.887
16.576.744

3.746.971
221
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

30 Eylül 2017
Yabancı
paranın
değer
kazanması

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

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

(403.871)
(403.871)

403.871
403.871

(7.082.281)
(7.082.281)

7.082.281
7.082.281

634.114
634.114

(634.114)
(634.114)

(6.852.038)

6.852.038

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
GBP’nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
7- GBP net varlık/ yükümlülüğü
8-GBP riskinden korunan kısım (-)
9- GBP Net Etki (7+8)

Toplam (3+6+9)
31 Aralık 2016

Yabancı
paranın
değer
kazanması

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

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

(275.518)
(275.518)

275.518
275.518

-

-

(8.054.731)
(8.054.731)

8.054.731
8.054.731

-

-

673.368
673.368

(673.368)
(673.368)

-

-

(7.656.881)

7.656.881

-

-

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık/ yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
GBP’nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
7- GBP net varlık/ yükümlülüğü
8-GBP riskinden korunan kısım (-)
9- GBP Net Etki (7+8)

Toplam (3+6+9)

(37)
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21.

Finansal araçlar ve finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari
alacakların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle makul değerlerinin defter değerlerine
yaklaştıkları varsayılmaktadır.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin iskonto edilmiş kayıtlı değerleri
ile birlikte makul değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmektedir. Uzun vadeli
değişken faizli banka kredilerinin faiz oranları yıl içinde güncellendiğinden rayiç değerinin taşınan
değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Grup, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç
sınıfının değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı
kullanılan değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri

22.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
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