
 
 
 
TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş.’�Đ� 
24.03.2009 TARĐHĐ�DE TOPLA�A� 41. OLAĞA� GE�EL KURULU’�A SU�ULA� 
YÖ�ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU 
 
Sayın Ortaklarımız, 
 
Şirketimizin 2008 yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 41. 
Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm ortaklarımızı saygı ile selamlıyoruz. 
 
Dünyada yaşanmakta olan ve ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik sıkıntılar, 2008 yılının özellikle 
son çeyreğinde etkisini arttırmıştır.  Reel ekonomiye dayanmayan, sabit kıymet piyasa değerlerindeki 
suni artışları baz alan bu çarpık sistemin, denetim eksikliği, otorite boşluğu ve öngörü eksikliği 
nedenleriyle çökmesi  tüm Dünya ekonomilerinde ciddi manada duraklamaya yol açmıştır. Đşsizlik 
giderek artmakta, emtea ve varlık fiyatları sürekli azalmakta, ticaret daralmaktadır. Güven bunalımı 
nedeniyle finansal piyasalarda ve reel sektörde likidite akışkanlığı sağlanamamaktadır. Bu durumu 
aşabilmek ve ekonomileri canlandırabilmek için devletler ciddi finansal paketler açıklamışlardır. 
 
Memleketimizde ise, gerek 2001 krizinden sonra Bankacılık sektöründe alınmış olan tedbirler, gerekse 
de yukarıda bahsedilen çarpık finansal pozisyonların olmaması nedenleriyle bu krizden bankacılık 
sistemimiz nisbeten daha az etkilenmiştir. Bununla beraber özellikle inşaat ,otomativ ve ihracata 
dayalı reel sektörde, ciddi daralmalar meydana gelmiş ve işsizlik artmaktadır. Öyle görünüyorki, talep 
ve likidite sorunu memleketimiz ekonomisini de ciddi manada etkileyecektir. 
 
2008 yılının son çeyreğinde tüketim talebine ilişkin göstergeler de zayıflamaya devam etmiştir. 
Mevcut veriler 2008 yılının son çeyreğinde özel tüketim harcamalarının dönemlik ve yıllık bazda 
daraldığına işaret etmektedir. 2008 yılı Ocak  ayında %80,3 olan üretim değeri ağırlıklı kapasite 
kullanım oranı, 2009 yılı  Ocak ayında  %63,8  seviyesinde gerçekleşerek Aralık 2008’de %64,7 olan 
oranın da altında kalmıştır.  
 
Bahsi geçen ekonomik gelişmeler, pek çok iş kolunda olduğu gibi gıda sektöründeki kar marjlarına da 
özellikle 2008 yılı son çeyreğinde olumsuz etki etmiştir. Üreticiler ortaya çıkan maliyet artışlarını 
kısmen ürünlerine yansıtabilmiştir. Gıda sektöründe iç pazardaki rekabet 2007 yılında da olduğu gibi 
mal ve hizmet kalitesinin yanısıra fiyat odaklı olmaya devam etmiştir.  
 
2008 yılında da Salça ve Konserve Đşletmelerimizde yürütülen yeniden yapılandırma süreci 
ürünlerimizin rekabet imkanını artırarak, ciro ve brüt kardaki büyümeye pozitif katkı sağlamıştır. Bu iş 
kolunda ciro geçen yıla göre %12 artarken, yaratılan brüt karda %22 oranında artış sağlanmıştır. 
Domates işleme konusunda bugüne kadar sadece Marmara ve Đzmir Bölgelerinde bulunan 
fabrikalarıyla faaliyet gösteren Tat, 2007 yılında GAP Bölgesinde test amaçlı domates üretimi 
neticelerini esas alarak, 2008 yılında daha büyük kapsamlı domates ve salça üretimi gerçekleşmiştir.  
 
Türkiye genelinde 2008 domates hasatının yüksek miktarda ve düşük maliyetli olması nedeniyle 
2009’da salça fiyatlarının iç piyasada düşüşe geçmesi beklenmekte, buna karşın dünya domates 
hasatının 2007 yılı seviyelerinde gerçekleşmiş olmasından dolayı ihraç salça fiyatlarında bir gerileme 
öngörülmemektedir.  
 
Domates işinde dikey entegrasyon ile maliyetleri kontrol altına alma ve yakın coğrafya odaklı ihraç 
pazarlarda büyüme stratejilerinin ışığında Tat Konserve; GAP bölgesinde Türkiye’nin ve bölgenin en 
büyük zirai ve sınai yatırım projesini hayata geçirmiştir. 2008 yılı içerisinde bu projede ortak olduğu 
ABD’li Morning Star fiması’na, Harranova Şirketindeki  toplam %68,15 oranındaki hisselerinden 
%10’luk bölümünün  satışını gerçekleşmiştir. 2008 yılında GAP Bölgesi’ndeki, Harranova Salça 
Đşletmesi’nde yaklaşık 71 bin ton domates işlenmiş olup, 10 bin ton civarında salça üretimi yapılmıştır. 
GAP Bölgesi’nde işlenen domatesten üretimi yapılan salçanın Rusya ve Avrupa pazarlarına satışı 
gerçekleştirilmektedir.  
 



 
Maret Et Ürünleri Đşletmesinde;  yürütülen etkin üretim planlama ve stok yönetimi uygulamaları 2008 
yılında da devam ettirilerek, hem ürün satışlarında miktarsal olarak artış, hemde brüt karda büyüme 
sağlanmıştır. 2008 yılında ciro önceki yıla göre %20, brüt kar ise %28 artış göstermiştir. 
  
Sek Đşletmesi ürünlerinin satışlarıyla geçen yıla göre ciroda %11, brüt karda %10 büyüme 
sağlanmıştır.  
Sek ürünlerindeki büyüme devam ettirilmiş 2008 yılında; pastörize süt, yoğurt, ayran, meyve suyu, 
tereyağı gibi katma değeri yüksek ürünlerin satışları ve üretimleri artırılmıştır. 2008'de karlılığı yüksek 
bu ürünlerde büyümenin sürdürülmesi hedeflenmektedir.Süt ve süt ürünleri pazarında yıllar itibariyle 
gözlenen büyümenin 2009’da hızını düşürse de  devam edeceği öngörülmektedir.Halen pazarın gizli 
lideri konumundaki “sokak sütü”nün yerini zamanla ambalajlı süte bırakacağı düşünülmektedir. 
Sterilize süt pazarının günden güne belirgin bir büyüme kaydetmesine karşın uzun vadede toplam süt 
pazarındaki günlük sütün ağırlığının AB ve ABD’de olduğu  gibi artış göstereceği tahmin edilmekte, 
şirket bu gelişme ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Pastavilla Đşletmesi, önceki yıla göre cirosunu %19 artırırken brüt karda 2007 seviyesini muhafaza 
etmiştir. Son yıllarda stabil seyreden makarna pazarı’nda ekonomik çalkantılara bağlı olarak, özellikle 
2009 yılında iç pazarda kıpırdanma olacağı, ucuz ve doyurucu gıda grubuna giren makarnaya olan  
talebin,  2009’da artacağını beklenmektedir. Makarnada Pastavilla markası ile premium segmentte 
pazar lideri konumunda bulunan Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza ederek, kar marjının 
yüksek tutulması stratejisini sürdürmektedir. 
  
Ürünlerin 2007-2008 yılı yurtiçi ciroları karşılaştırıldığında, en çok büyüyen kategori %256’lık 
büyüme ile büyükbaş karkas et kategorisi olmuştur. Diğer kategorilerdeki ciro bazlı büyümeler ise; 
ketçapta %19, işlenmiş et ürünlerinde %21, sütte %23, bezelyede %8, mayonezde %35 ve makarnada 
%27 oranında gerçekleşmiştir.  
 
Şirketimiz, 2008 yılı itibariyle Tat  markasıyla  salça, ketçap,  domates  ürünleri  ve mayonez 
kategorilerinde pazar lideri konumundadır. 
  
Yukarıda açıklanan operasyonel uygulamalar etkin bir şekilde devam ettirilerek, 2008 yılı 
önceliklerimiz olan verimlilik ve kar artırmak hedefleri doğrultusunda Şirketimiz bir önceki yıl 
97.053.606.-TL olan brüt karını %17,28 artışla 113.821.737.-TL’sına, faaliyet karını ise 33.995.669-
TL’dan %15,47 artışla 39.255.775.-TL’sına yükseltme başarısını göstermiştir. 
 
2008 yılı, Şirketimiz açısından verimlilik ve karlılık artırıcı operasyonların uygulandığı bir yıl 
olmuştur. Bu uygulamalara gelecek yıllarda da aynı kararlılıkla devam edilecektir. 
 
Raporun Dönemi                                  : 01.01.2008 – 31.12.2008 
 
Ortaklığın Ünvanı                                : Tat Konserve Sanayii A.Ş. 
 
Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri    : 
                        

Başkan                   : K.Ömer Bozer 03.04.2008   - 24.03.2009 
Başkan Vekili        : Nevzat Tüfekçioğlu 03.04.2008   - 24.03.2009 
Üye                        : Dr.Nüsret Arsel 03.04.2008   - 24.03.2009 
Üye                        : Đ.Tamer Haşimoğlu 03.04.2008   - 24.03.2009 
Üye                        : Ahmet Fadıl Ashaboğlu 03.04.2008   - 24.03.2009 
Üye                        : Ali Güler 03.04.2008   - 24.03.2009 
Üye                        : Ercan Bayramlı 03.04.2008   - 24.03.2009 
Üye                        : Kunihiko Sato 03.04.2008   - 24.03.2009 
Genel Müdür/Üye : Güçlü Toker 03.04.2008   - 24.03.2009 

 
Yetki Sınırları                                      : Yönetim Kurulunun yetki sınırları Şirket Ana sözleşmesinin   
14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. 
                                                               



 
Denetçiler ve Görev Süreleri                 : Đnanç Kiraz                            03.04.2008   - 24.03.2009 
 Ahmet Sönmez                      03.04.2008   - 24.03.2009 
 
Yetki Sınırları                                 : Şirket Ana sözleşmesinin 17. maddesi ve Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde tespit  edilmiştir. 
 
Esas Sözleşme Değişikliği                      : Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 
 
Sermaye Hareketleri,  Ortak Yapısı    : 
2008 yıl sonu itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL  ve ödenmiş sermayesi 
136.000.000.-TL olup yıl içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bilinen ortak sayımız 8.900 
civarındadır. 
 
Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 09.08.1993 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayan hisse 
senetlerimizin 2008 yılında gün sonu kapanışları itibariyle, en düşük değeri 1,06 TL, en yüksek değeri  
3,92 TL olmuştur. 
                                                 
Şirketimizin 136.000.000.- TL. sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortaklarımız: 
Koç Holding A.Ş.         Hisse Tutarı : 59.364.947,17.- TL      Hisse Oranı  : % 43,65 
 
Çıkarılmış Menkul Kıymetler        : Şirketimizin çıkardığı herhangi bir menkul kıymet yoktur. 
 
Yatırımlar                                         : 
2008 yılında yenileme ve modernizasyon kapsamında Genel Müdürlüğümüzde 218.642.-TL, 
Mustafakemalpaşa Đşletmemizde 664.269.-TL, Karacabey Đşletmemizde 1.779.391.-TL, Balıkesir 
Đşletmemizde 20.650.-TL, Kutu Fabrikamızda 13.858.-TL, , Torbalı Đşletmemizde 1.654.036.-TL,  Sek 
Süt Đşletmemizde 1.191.093.-TL, Maret Đşletmemizde 1.276.463.-TL, Pastavilla Đşletmemizde 
304.604.-TL olmak üzere toplam 7.123.006.-TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 
 
2007 yılında yapılan yatırımlar ise 15.539.276.-TL’dir. 
 
Maddi Duran Varlıklarımızın yıl sonu itibariyle ulaştığı değerleri bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak 
aşağıda bilgilerinize arz ederiz. 
 
Maddi Duran Varlıklar                                           : 
(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır) 
 
TL 31 Aralık 2008  31 Aralık 2007 
Maliyet   
Arazi ve Arsalar 9.045.994 9.348.466 
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri 8.843.737 4.922.712 
Binalar 109.174.887  99.847.256 
Makine Tesis Aparatlar 393.689.531 377.775.255 
Taşıtlar 5.603.832 3.752.475 
Demirbaş Mefruşatlar 45.248.563 42.550.529 
Özel Maliyetler 8.093.684 8.092.277 
Maddi Olmayan Duran Varlık 21.743.293 21.639.056 
Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Verilen 
Avanslar 

2.189.978 3.831.261 

Toplam 603.633.499 571.759.287 
 
 

  

 
 
 
 



 
TL 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 
Birikmiş Amortisman   
Arazi ve Arsalar - - 
Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri 3.000.507 2.371.362 
Binalar 48.847.202 46.282.408 
Makine Tesis Aparatlar 327.972.266 326.577.740 
Taşıtlar 1.807.583 1.675.623 
Demirbaş Mefruşatlar 33.038.075         34.889.342 
Özel Maliyetler 8.065.017 8.005.717 
Maddi Olmayan Varlıklar 21.178.811 20.795.212 
Toplam 443.909.461 440.597.404 
�et Defter Değeri 159.724.038 131.161.883 
 
Đştirak ve  Satılmaya Hazır Finansal Duran Varlıklar  : 
(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır) 
                                                  
          31 Aralık  2008                  31 Aralık  2007 
  Ünvanı                                  Faaliyet Konusu                          Đştirak %                       Đştirak %   
 
Bağlı Ortaklık    
Harranova Besi ve Tarım 
Ürünleri A.Ş 

Domates, Salça Üretimi 
ve Et Besiciliği           

58.2 68.2 

            
  Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık 
Tat-Tariş A.Ş. Alkollü Đçecekler  50.0 
 
Đştirakler    
Tat Tohumculuk A.Ş Tohum Üretimi             30.0 30.0 
Tat-Tariş A.Ş. Alkollü Đçecekler 18.4  
 
  Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   
Entek A.Ş.                          Enerji Üretimi                3.6  3.6 
Ram Dış Ticaret A.Ş.         Dış Ticaret                       7.5  7.5 
Düzey A.Ş.                         Ticaret ve Pazarlama         1.1  1.1 
 
Alınan Đştirak Gelirleri (TL)                :  
Yoktur. 
                                                 
Mal Üretimine Đlişkin Hareketler        : 
Şirketimizin 6 işletmesinde 2008  yılında  116 bin ton çiğ süt işlenmiş ve 99 bin ton süt ürünü ile 6 bin 
ton meyve suyu. 20 bin ton kırmızı et ve yan ürünleri değerlendirilmiş, 8 bin ton  et, 11 bin ton et 
ürünü ve 139 bin adet hazır çorba, 72 bin ton buğday işlenmiş ve 45 bin ton makarna , 29 bin ton yan 
ürün, 420 bin ton domates, 6 bin ton sebze ve meyve  işlenmiş, 64 bin ton salça, 7 bin ton domates 
ürünleri, 8 bin ton ketçap, 4 bin ton mayonez, 8 bin ton diğer konserve ve reçel üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 
                                                                                          
Üretim  (Ton) 

31 Aralık  2008  31 Aralık 2007 
Tat Ürünleri   
        Salça (28/30 Cinsinden )  63.980  52.882 
        Diced ve Soyulmuş Domates  7.475  6.441 
        Sebze ve Diger Konserveler   20.258  20.444 
Maret Ürünleri           
        Dana-Kuzu Karkas  0     494 
        Parça Et ve Et Ürünleri  18.922  17.740 
        Çorba (Bin Adet)  139  307 
 
 

  



 
Sek Ürünleri   
        Süt   53.288  51.245 
        Meyve Suyu  6.249  6.653 
        Puding.Krema   580  1.068 
        Yoğurt  31.606  31.780 
        Ayran  9.557  8.496 
        Sahlep  940  766 
        Diğer  3.722  3.427 
Pastavilla Ürünleri   
       Makarna  45.327  50.554 
       Diğer Yan Ürünler  28.527  28.809 
 
�et Satışlar 
( Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır ) 
 

                      2008                                      2007                        Fark  %                   
 TL Ton TL Ton TL Ton 
Yurt Đçi Satışlar   582.565.439   232.022  512.652.077  232.115   13,64   -0,04 
Đhracat     46.488.075     24.059    34.184.428    28.960   35,99 -16,92 
Toplam    629.053.514   256.081  546.836.505  261.075   15,04   -3,83 
 
Đdari Faaliyetler                                              : 
 
Şirket Yönetim Kadrosu                                : 
 

Adı ve Görevi Tahsili Mezuniyet Yılı 
Mesleki 
ĐşTecrübesi 

    
Güçlü Toker                             
Genel Müdür       
                          

Massachusetts Üniv.   /   
Koç Üniversitesi                    

1986 22 Yıl 
 

Çetin Türeç   
Üretim Genel Md.Yard.  
                         

ODTÜ 1981 26 Yıl 

Tamer Soyupak          
Mali Đşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
             

Đstanbul Üniversitesi    /  
Koç Üniversitesi 

1986 21 Yıl 

F.Okan Çığır                                
Ticari Pazarlama Direktörü                   

9 Eylül Üniversitesi                           1982 27 Yıl 

 
*Katarzyna Özgen 30.04.2008 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır. 
 
Personel ve Đşçi Hareketleri                  : 
31.12.2008 tarihi itibariyle ortalama personel sayısı  : 1.520 
31.12.2007 tarihi itibariyle ortalama personel sayısı  : 1.566 
                 
Toplu Sözleşme Uygulamaları              : 
Mevcut toplu sözleşme 31.12.2008 tarihi itibariyle sona ermiş olup. Tekgıda-Đş Sendikası ile 
Şirketimizin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. 
 
Kıdem Tazminatı Yükümüz                   : 
(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine Göre Hesaplanmıştır) 
31.12.2008 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 7.071.686.-TL’dir. 
31.12.2007 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 7.394.443.-TL’dir. 
 
Sosyal Amaçlı Kuruluşlara Yardımlar  : 
Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara  5.177.-TL sosyal yardım yapılmıştır. 



 
 
Kar Dağıtımı                                           : 
Görüşlerinize sunulan . Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan 2008 yılı Konsolide 
Bilanço ve Gelir Tablosunun tetkikinden de anlaşılacağı gibi . Şirketimiz 2008 yılını 4.280.399.- TL 
net dönem zararıyla kapatmış bulunmaktadır. Đlgili zararın geçmiş yıllar zararlarına intikal edilmesini 
tasviplerinize sunuyoruz.  
 
Raporumuza son verirken. şirketimiz bayilerine. resmi mercilere ve kıymetli müşterilerimize 
teşekkürü borç biliriz. Đçinde bulunduğumuz 2009 yılının yurdumuza ve sanayimize daha iyi günler 
getirmesi dileğiyle ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KURUMSAL YÖ�ETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de kamuya 
açıklanmış olan ‘Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka 
açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim 
kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen  
uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen ancak aşağıda detaylı 
olarak belirtilen henüz uyum sağlanamayan diğer ilkeler de,  idari ve teknik alt yapı çalışmalarının 
tamamlanmasıyla uygulamaya konacaktır.  
 
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Đstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda (ĐMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, 
faaliyet raporlarında ve varsa Đnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne uyumuyla 
ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür.Tat Konserve  Sanayii  A.Ş., 2005 yılından itibaren 
Faaliyet Raporları’na ve internet sitesine aşağıda detayları bulunan, uygulamaya koymuş olduğu ve 
üzerinde çalışmakta olduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.  
 
BÖLÜM I – PAY SAHĐPLERĐ 
 
Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi 
 
Tat Konserve Sanayii  A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali Đşler ve Finans Genel Müdür 
Yardımcılığı  bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü 
başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır: 
 
- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel 

yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi, 
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile 

üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması, 
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, 

ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul’un onayına sunulması, 
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların  

hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, 
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,  
- SPK’nın Seri VIII, No:39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının 

ĐMKB ve SPK’na bildirilmesi, 
- Sermaye arttırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve 

şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 
 
Mali Đşler ve Finans Gn.Md.Yard : Tamer SOYUPAK 
Tel : 0216 430 00 00 
Faks : 0216 430 80 15 
E- mail : tamer.soyupak@tat.com.tr  
 
Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar; 
 
Neslihan KAZANCI      neslihan.kazanci@tat.com.tr       Telefon : 0216 430 00 00    
Hikmet ĐN                      hikmeti@tat.com.tr                     Faks      : 0216 430 80 15 
 
2008 yılı içerisinde şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak 
amacıyla;  141 yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 



 
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 
Tat Konserve  Sanayii  A.Ş.’de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında 
ayırım yapılmamaktadır. 
 
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının  genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek 
her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.  
 
Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde 
hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen 
Bağımsız Dış Denetçi, ve Genel Kurul’da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak 
denetlenmektedir. 
 
Genel Kurul Bilgileri 
 
2008 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul yapılmıştır. Genel Kurul’a % 67 oranında katılım 
sağlanmıştır. Şirketin menfaat sahipleri  ve medya toplantıya katılmıştır. 
 
Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana 
sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için 
Yönetim Kurulu kararı alındığı anda ĐMKB ve SPK’ya açıklamalar yapılarak kamuoyu 
bilgilendirilmektedir. 
 
Ayrıca Genel Kurul’dan en az 21 gün önce Genel Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa ana 
sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede 
yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde 
incelemeye açık olduğu belirtilmektedir. 
 
Genel Kurul’da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru 
sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.  
 
2008 yılındaki Genel Kurul’da şirket ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.  
 
Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar 
hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 
 
Esas sözleşmemizde önemli tutarda malvarlığının satımı, alımı, kiralanması gibi işlemler için genel 
kurul onayı aranmamakla birlikte, bölünme işlemi genel kurulun onayına tabidir. 2008 yılında 
gerçekleşen bu nitelikte önemli işlem olmamıştır .  
 
Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
 
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz  bulunmamaktadır. 
Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak 
üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Birikimli oy 
sistemine henüz geçilmemiştir. 
 
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 
 
Şirketimiz kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanan ve genel kurulda 
ortaklarımıza duyurulan kar payı dağıtım politikası, Ana Sözleşme’nin “Karın Tevzii”ne ilişkin 28. 
maddesi çerçevesinde tatbik olunur. Kar payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım 
ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate  alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir karın, SPK’nın Seri IV, No.27 Tebliği’nde belirtilen 
orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit belli 
oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul’un olmak üzere karar verilir.  



 
 
Payların Devri 
 
Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay 
devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. 
 
BÖLÜM II – KAMUYU AYDI�LATMA VE ŞEFFAFLIK 
 

Şirket Bilgilendirme Politikası 
 
Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim Mali Đşler ve Finans Bölümüdür, yatırımcının 
bilgilendirilmesi için gereken bilgiler, gerekli sıklıklarla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimizin 
bilgilendirme uygulamalarında yasal düzenlemelere titizlikle uyum sağlanmaktadır. 
 
Özel Durum Açıklamaları 
 
Yıl içinde, şirketimizce 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK ve ĐMKB’nın talepleri üzerine   
yapılan ek açıklamamız yoktur. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve ĐMKB 
dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun 
öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.  
 
Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği 
 
Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim 
içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.tat.com.tr adresinde yer almaktadır. Şirketin web 
sitesinde mali tablolarla birlikte  aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır: 
- Şirket ana sözleşmesi 
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar 
- Vekaletname örneği 
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli 
- SPK Özel Durum Açıklamaları 
- Şirketin ortaklık yapısı 
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi 
- Sıkça sorulan sorular bölümü 
- Faaliyet raporları 
- Kurumsal uyum raporu 

 
Gerçek Kişi �ihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 
 
Koç Grubu şirketlerinden olan şirketimizin nihai hakim ortak pay sahipleri Koç Ailesi’dir. Bu bilgi 
dışında Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir 
durum mevcut değildir.  
 
Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 
 
Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının 
içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.   

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari 
sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Tat Konserve 
Sanayii A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak 
kullanamazlar.  

Hiçbir Tat Konserve Sanayii A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Tat 
Konseve Sanayii A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç 
yaratacak faaliyette bulunamaz.  
 



 
Genel olarak içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak sınıflandırılabilecek kişiler şirketimiz 
yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim olup, internet sitemizde bu kişiler hakkında bilgi yer 
almaktadır. 
 
BÖLÜM III – ME�FAAT SAHĐPLERĐ 
 
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi  
 
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet 
edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.  
 
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere 
ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü 
ölçüde dikkate alınmaktadır. 
 
Đnsan Kaynakları Politikası 
 
Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin 
kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Đnsan Kaynakları süreci olarak amacımız; 
 
- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak, 
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak, 
- Bireysel performansı değerlendirmek 
- Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek 
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamak 
 
ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet 
ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin 
işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. 
 
Đnsan kaynakları birimimizde Sn.Mehmet Saim AŞÇI  çalışanlarla ilişkileri yürütmektedir. 
 
Đnsan kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir 
şikayet ulaşmamıştır. 
 
Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler 
 
Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli  ve vazgeçilmez 
hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. 
 
Sosyal Sorumluluk 
  
Şirketimiz faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmekte olup, dönem içinde çevreye verilen 
zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine herhangi bir işlem yapılmamıştır.  
 
BÖLÜM IV – YÖ�ETĐM KURULU 
 
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  
 
Şirketimizin  Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan ve bağımsız  üye ayırımı yoktur. Yönetim 
Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak 
suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri 
kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır. 



 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin �itelikleri 
 
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri esas sözleşmede özel olarak düzenlenmemekle 
birlikte, mevcut üyelerimiz Đlkelerde belirlenen nitelikleri taşımaktadır. 
 
Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi 
 
Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenmiş olup internet sitemizde ilan edilmiştir. Buna göre; 
 
Vizyonumuz; 
Türkiye’nin yenilikçi, lider gıda üretim ve dağıtım şirketi olmak. 
 
Misyonumuz; 
Gıda üretiminde ve dağıtımında tüketiciye, ileri ARGE yapısıyla, yenilikçi ve özgün ürünleri sunan, 
güçlü markalarla, artan verimlilik ve istikrarla, karla büyüyen gıda şirketi haline gelmek. 
 
Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler de internet sitemizde ilan 
edilmiş olup, hedeflere ulaşma derecemiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.  
 
Risk Yönetimi ve Đç Kontrol Sistemi 
 
Şirketimizin Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulumuz , Denetimden sorumlu komite , 
Bağımsız denetim şirketi ve Bağlı bulunduğumuz grup denetim ekipleri tarafından periyodik olarak 
sağlanmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 
 
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir.  
Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.  
 
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 
 
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına 
bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine 
bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin 
spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı 
gündemi belirlenmektedir. 
 
Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Mali Đşler ve Finans  Bölümünde   
toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. 
 
Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II 
hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin 
bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Tat Konserve Sanayii A.Ş. Mali Đşler ve Finans 
Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir.  
 
Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari 
sayıda olmak üzere karar almaktadır.  
 
Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına 
geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden 
kamuya açıklama yapılmamıştır. 
 
 
 
 



 
 
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 
 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri 
kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır. 
 
Etik Kurallar 
 
Şirketimiz halka açık şirket olmanın gerektirdiği sorumluluklar doğrultusunda ,yasalara ve ahlaki 
kurallara uygun ,sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan ,çalışan ve müşteri memnuniyetini 
hedefleyen bir yönetim tarzını benimsemiştir. 
 
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla 
oluşturulmuş, denetimden sorumlu bir komite vardır.  
 
Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. 
 
Nevzat TÜFEKÇĐOĞLU           Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ahmet Fadıl ASHABOĞLU      Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine 
getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, 
bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 
bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları 
denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. 

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın 
izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu 
yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim 
kuruluna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğundan yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık 
toplanır. 

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
 
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. 03.04.2008 tarihli 
Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine 665.-TL aylık brüt ücret verilmesi hissedarlarca uygun 
görülmüştür.  
 
Yönetim kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi 
kullandırılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler sözkonusu değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 
 
 

                                          TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 

31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE  
KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR  
VE DĐPNOTLARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BAĞIMSIZ DE�ETĐM RAPORU 
 
 

Tat Konserve Sanayii A.Ş. 
Yönetim Kurulu’na 

 
 

Tat Konserve Sanayii A.Ş.’nin ve bağlı ortaklığının ( hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2008 tarihi 
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait 
konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım 
tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 
Grup’un 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir 
tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti 
ile dipnotları başka bir denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve 12 Mart 2008 tarihli denetçi 
raporunda olumlu görüş beyan edilmiştir. 

 
Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Đşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 
Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu 
sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak 
amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, 
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının 
seçilmesini içermektedir. 

 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar 
hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan 
bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir.  

 
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. 
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve 
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip 
içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre 
yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde 
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, 
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi 
tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 
Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile 
yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak 
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
  



 
 
 
 
Görüş 

 
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 
konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve 
konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

  
 

Đstanbul, 27 Şubat 2009 
 
 

DRT BAĞIMSIZ DENETĐM VE SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 
 

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
 
 
 

Burç Seven 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
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VARLIKLAR 
Dipnot 

Referansları  
31 Aralık 

2008 
31 Aralık 

2007 
     
Dönen Varlıklar   322.703.177  218.750.700 
   Nakit ve Nakit Benzerleri 6  339.128  328.956 
   Ticari Alacaklar   137.124.704  71.251.437 
     -Đlişkili taraflardan ticari alacaklar 37  73.691.257  65.696.514 
     -Diğer ticari alacaklar 10  63.433.447  5.554.923 
   Diğer Alacaklar 11  39.239  110.128 
   Stoklar 13  129.582.075  111.058.438 
   Canlı Varlıklar  14  23.264.684  21.559.327 
   Diğer Dönen Varlıklar 26  32.091.378  13.293.404 
   322.441.208  217.601.690 
      
   Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34  261.969  1.149.010 
     
Duran Varlıklar   203.574.456 178.527.568 
   Diğer Alacaklar  11  76.196  74.455 
   Finansal Yatırımlar 7  10.543.256  8.071.084 
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16  3.842.169  3.485.107 
   Maddi Duran Varlıklar 18  159.159.556  130.318.039 
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19  564.482  843.844 
   Ertelenen Vergi Varlıkları 35  26.690.699  34.189.957 
   Diğer Duran Varlıklar 26  2.698.098  1.545.082 
     
TOPLAM VARLIKLAR   526.277.633  397.278.268 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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KAY�AKLAR 
Dipnot 

Referansları 
31 Aralık 

2008 
31 Aralık 

2007
      
Kısa Vadeli Yükümlülükler   331.569.913  149.135.410 

   Finansal Borçlar 8  262.511.552  90.805.493 
   Ticari Borçlar   63.040.178  52.313.910 
      - Đlişkili taraflara ticari borçlar 37  9.049.729  11.132.502 
      - Diğer ticari borçlar 10  53.990.449  41.181.408 
   Borç Karşılıkları 22  1.331.119  502.999 
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26  4.687.064  5.513.008 
      
Uzun Vadeli Yükümlülükler   36.317.413  99.576.797 
   Finansal Borçlar 8  29.139.700  82.640.895 
   Çalışanlara Sağlanan Faydalara Đlişkin Karşılıklar 24  7.071.686  7.394.443 
   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26  106.027  9.541.459 
      
ÖZKAY�AKLAR   158.390.307  148.566.061 
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar  27  139.780.844  141.889.295 
 Ödenmiş Sermaye   136.000.000  136.000.000 
 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları   21.601.088  21.601.088 
 Hisse Senetleri Đhraç Primleri   9.131.884  9.131.884 
 Değer Artış Fonları    1.307.362  (864.586) 
 Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler   60.404  60.404 
 Geçmiş Yıllar Zararları   (24.039.495)  (35.068.429) 
 Net Dönem Karı / (Zararı)   (4.280.399)  11.028.934 
      
 Azınlık payları   18.609.463  6.676.766 
      
TOPLAM ÖZSERMAYE VE 

YÜKÜMLÜLÜKLER   
 

526.277.633 
  

397.278.268 
 
 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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Dipnot 

Referansları  

1 Ocak -  
31 Aralık  

2008  

1 Ocak -  
31 Aralık  

2007 

SÜRDÜRÜLE� FAALĐYETLER      
   Satış Gelirleri (net) 28  629.053.514  546.836.505 
   Satışların Maliyeti (-) 28  (515.231.777)  (449.782.899) 
BRÜT KAR   113.821.737  97.053.606 
      
   Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 30  (54.116.288)  (46.929.798) 
   Genel Yönetim Giderleri (-) 30  (21.233.113)  (18.720.618) 
   Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29  (17.201)  (174.222) 
   Diğer Faaliyet Gelirleri 31  4.977.176  8.497.305 
   Diğer Faaliyet Giderleri 31  (4.176.536)  (5.730.604) 

FAALĐYET KARI     39.255.775  33.995.669 
      
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 

Karındaki / Zararındaki Paylar 16  357.062  485.745 
   Finansal Gelirler 32  32.691.440  12.578.823 
   Finansal Giderler 33  (72.211.239)  (30.031.310) 
      
SÜRDÜRÜLE� FAALĐYETLER VERGĐ      

Ö�CESĐ KARI / (ZARARI)   93.038  17.028.927 
      
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir Gideri      
   Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) 35  (7.199.032)  (5.039.261) 
      
SÜRDÜRÜLE� FAALĐYETLER  
DÖ�EM KARI / (ZARARI)   (7.105.994)  11.989.666 
      
Dönem Kar/Zararının Dağılımı      
Azınlık Payları 27  (2.825.595)  960.732 
A�A ORTAKLIK PAYLARI   (4.280.399)  11.028.934 
      
Nominal değeri 1 Ykr olan 
   bin hisse başına kazanç/(kayıp) 36  

 
(0,53) 

  
1,02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Dipnot 

Referansları 

1 Ocak- 
31 Aralık 

2008 

1 Ocak- 
31 Aralık 

2007
      
Ana ortaklık dışı pay ve vergi öncesi dönem karı    93.038  17.028.927 
Đşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının vergi öncesi 

dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:     
Faiz gideri 33  33.510.486  28.356.932 
Amortisman ve itfa payları 18,19  12.198.382  8.399.547 
Kıdem tazminatı karşılığı 24  2.577.910  2.523.466 
Şüpheli alacak karşılığı 10  5.154  532.716 
Diğer çeşitli karşılıklar 22  1.331.119  502.999 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karındaki paylar  16  (357.062)  (485.745) 
Yabancı paraya dayalı vadeli işlem sözleşme gelirleri (net) 32,33  (12.201.034)  - 
Gelir tahakkkukları 26  (2.694.648)  (2.480.483) 
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar 31  (1.577.226)  (2.128.545) 
Negatif şerefiye geliri 31  -  (4.604.460) 
Đştirak hisse satış karı 31  (1.685.956)  47.772 
Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan kaynaklanan zarar 32  1.703.691  3.966.235 
Faiz geliri 32  (454.683)  (130.661) 

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi faaliyet geliri   32.449.171  51.528.700 
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki (artış) / azalış 10  (57.883.678)  11.063.225 
Đlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış 37  (7.994.743)  22.703.430 
Stoklardaki artış 13  (18.523.637)  (21.432.111) 
Canlı varlıklardaki artış 14  (1.705.357)  (1.546.758) 
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki (artış) / azalış 34  887.041  (85.646) 
Diğer cari/dönen varlıklardaki artış 11,26  (5.808.912)  (6.106.340) 
Diğer duran varlıklardaki artış 11,26  (1.154.757)  (51.461) 
Ticari borçlardaki artış 10  12.809.041  7.569.641 
Đlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) 37  (2.082.773)  (725.312) 
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 22,26  (12.468.649)  440.474 

Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit   (61.477.253)  63.357.842 
Ödenen kıdem tazminatı 24  (2.900.667)  (1.691.620) 
Ödenen faiz   (30.326.975)  (28.922.923) 

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

Yatırım faaliyetleri:      
Bağlı ortaklık iktisabı   -  (5.500.000) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 18,19  (42.078.593)  (21.107.964) 
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 18  2.895.282  6.665.009 
Đştirak hisseleri satışından elde edilen nakit   3.261.500  - 
Yabancı paraya dayalı vadeli işlemlerden elde edilen nakit   1.977.509  - 
Alınan faiz 32  454.683  130.661 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   (33.489.619)  (19.812.294) 

Finansal faaliyetler:      
Sermaye artışı ve hisse senedi ihraç primlerindeki artış 27  -  58.344.396 
Harranova sermaye artışı   13.183.333  - 
Finansal borçlardaki artış / (azalış) 8  115.021.353  (71.345.488) 

Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit   128.204.686  (13.001.092) 
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim   10.172  (70.087) 
�akit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6  328.956  399.043 
�akit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6  339.128  328.956 

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

 

�ot 

 
 
 

Sermaye 

Sermaye 
enflasyon 
düzeltmesi 
farkları 

Hisse 
senetleri 

ihraç 
primleri 

      Finansal 
varlıklar 

değer artış 
fonları 

Kardan 
ayrılmış 

kısıtlanmış 
yedekler 

Geçmiş yıllar 
zararları ve 

net dönem kar 
/ zararı 

 
Ana 

ortaklığa ait 
özkaynaklar 

 
 

Azınlık 
payları 

 
 

Toplam 
özkaynaklar 

           
31 Aralık 2006 itibariyle 
bakiyeler 27 86.041.814 21.601.088 - (864.586) 60.404 (34.322.755) 72.515.965 - 72.515.965 
Sermaye artışı  49.958.186 - 9.131.884 - - (745.674) 58.344.396 - 58.344.396 
Đşletme birleşmesi 3 - - - - - - - 5.716.034 5.716.034 
Net dönem karı  - - - - - 11.028.934 11.028.934 960.732 11.989.666 
31 Aralık 2007 itibariyle 
bakiyeler 27 136.000.000 21.601.088 9.131.884 (864.586) 60.404 (24.039.495) 141.889.295 6.676.766 148.566.061 

 

�ot 

 
 
 

Sermaye 

Sermaye 
enflasyon 
düzeltmesi 
farkları 

Hisse 
senetleri 

ihraç 
primleri 

Finansal 
Varlıklar 

Değer artış 
fonları 

Kardan 
ayrılmış 

kısıtlanmış 
yedekler 

Geçmiş yıllar 
zararları ve 

net dönem kar 
/ zararı 

 
Ana 

ortaklığa ait 
özkaynaklar 

 
 

Azınlık 
payları 

 
 

Toplam 
özkaynaklar 

           
31 Aralık 2007 itibariyle 
bakiyeler  136.000.000 21.601.088 9.131.884 (864.586) 60.404 (24.039.495) 141.889.295 6.676.766 148.566.061 
Grup yapısındaki değişikliğin  
etkisi  2 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
                    - 

 
1.574.959 

 
1.574.959 

Finansal varlıklar değer artış 
fonundaki değişim 27 - - - 2.171.948 - - 2.171.948 - 2.171.948 
Harranova sermaye artışı 27 - - - - - - - 13.183.333 13.183.333 
Net dönem zararı  - - - - - (4.280.399) (4.280.399) (2.825.595) (7.105.994) 
31 Aralık 2008 itibariyle 
bakiyeler 27 136.000.000 21.601.088 9.131.884 1.307.362 60.404 (28.319.894) 139.780.844 18.609.463 158.390.307 
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DĐP�OT 1 - ŞĐRKETĐ� ORGA�ĐZASYO�U VE FAALĐYET KO�USU 
 
Tat Konserve Sanayii A.Ş. (“Tat Konserve” veya “Şirket”) 1967 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu her 
türlü ticari emtia, yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini, dondurulmuş, 
kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı ve katkı 
maddelerini, şekerli ve şekersiz usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamulleri üretimi, dağıtımı, 
pazarlama, yurtiçi ve yurtdışı ticareti ve komisyonculuğunu gerçekleştirmektir. Şirket’in ana ortağı ve esas 
kontrolü elinde tutan taraf Koç Holding A.Ş.’dir. Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu altında 
faaliyet göstermektedir. Şirket’in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 31 Aralık 2008 tarihi 
itibariyle 1.520 kişidir (2007: 1.566). 
 
Şirket’in yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini Koç Grubu şirketi olan Düzey Tüketim Malları Sanayi 
Pazarlama A.Ş. (“Düzey”) yürütmektedir. 
 
Şirket’in Bağlı Ortaklığı olan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. hayvancılık ve domates üretimi 
konularında faaliyet göstermektedir. 
 
Şirket hisseleri 1993 yılından bu yana Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. 
 
Şirket’in kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir: 
 
TEM Çıkışı Şile Otobanı 11. Km. Sırrı Çelik Bulvarı  
34788 Taşdelen  Đstanbul / Türkiye 
 
Finansal tabloların onaylanması:  
 
Konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Şirket Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2009 tarihli toplantısında 
onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Güçlü Toker, Yönetim Kurulu Üyesi, ve Tamer Soyupak, Mali Đşler ve 
Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi 
bulunmaktadır. 
 
DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR 
 
2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları 
 
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu 
(“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin 
Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk 
ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe istinaden, işletmeler Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası  Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı (“UMS/UFRS”) 
uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre hazırladığı 
hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu’nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 
(“TMS/TFRS”) esas alınır.  
 
Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi 
maliyet esası baz alınarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. 
 
5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” (5083 sayılı Kanun) ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olarak 
tanımlanmıştır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni 
Đbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Đlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki Karar ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu sebeple ekli mali tablolar TL cinsinden hazırlanmıştır. 
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2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası 
Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal tabloların 
hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. 
 

2.3 Yeni ve güncellenmiş standartların uygulanması 
 

Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal 
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli 
olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.  
 

Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde 
veya söz konusu tarihten sonra başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup’un faaliyetleri ile ilgili 
değildir: 
 

• UFRSYK 11, “UFRS 2 – Grup ve Đşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine Đlişkin Đşlemler”, 
• UFRSYK 12, “Hizmet Đmtiyaz Anlaşmaları”, 
• UFRSYK  14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama 

Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”, 
 
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar  
 
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak yürürlüğe 
girmemiştir:   
 
• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” 
 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  

• UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  

• UFRYK 15, “Gayrimenkul Şirketlerinde Đnşaat 
Sözleşmeleri” 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

• UFRYK 16, “Yurtdışındaki Đşletme ile Đlgili Net 
Yatırımın Finansal Riskten Korunması” 

1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  

• UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”  
Hakediş Koşulları ve Đptallerine Đlişkin Değişiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

• UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarının Đlk Kez Uygulanması” 
UFRS’lerin Đlk Kez Uygulanmasında Yatırım 
Maliyetlerine Đlişkin Değişiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 
 

• UFRS 3, “Đşletme Birleşmeleri”  
• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” 

UMS 28, “Đştiraklerdeki Yatırımlar”  
• UMS 31 “Đş Ortaklıklarındaki Paylar”  

Satın Alma Yönteminin Uygulanması  Hakkında 
Kapsamlı Değişiklik. 

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 
 

• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” 
      Doğrudan Giderleştirmeyi Engelleyen Kapsamlı  

Değişiklikler. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.  
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 2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) 
 

• UMS 27, “Konsolide ve Solo Mali Tablolar” 
UFRS’lerin Đlk Kez Uygulanmasında Yatırım 
Maliyetlerine Đlişkin Değişiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 

• UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”  
• UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın Alma 

Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde 
Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında 
Değişiklik. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 
 

• UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” 
Doğrudan Öz kaynağa Kaydedilen Net Gelir Tablosu 
Gerekliliğine Đlişkin Kapsamlı Değişiklikler. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 
 

• UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme”  
Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere Đlgili 
Değişiklikler. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. 
 

 
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” 
 
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” ,UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’nın yerine geçmektedir. Bu standart, 
bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakış açısına göre  hazırlanan ve  iç raporlamada kullanılan bölümleme 
kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulamaya 
başlayacaktır. 
 
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”  
 
Değişiklik, işletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen 
borçlanma maliyetlerinin, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilmesini gerektirir. 
Borçlanma maliyetlerinin oluştuğu anda giderleştirilmesi seçeneği bu değişiklik ile sona erecektir.  Grup, 
UMS23 (Revize) standardını 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacaktır.  
 
UFRS 3, “Đşletme Birleşmeleri” 
 
Değişiklikler, işletme birleşmelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin oluştuğu anda gider yazılmasını ve 
satın alım sırasında muhasebeleştirilen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen  
değişikliklerin şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir.  
 
Grup yöneticileri, UMS 23, UFRS 8 ve UFRS 3 standartlarındaki değişiklik ve yenilikler haricinde yukarıdaki 
standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etki 
yaratmayacağını düşünmektedir. 
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2.4 Konsolidasyon esasları 
 

Konsolide finansal tablolar aşağıda belirtilen esaslara göre ana ortaklık olan Tat Konserve (“ana ortaklık”) ve 
Bağlı Ortaklık, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık ve Đştirak (hep beraber “Grup”) finansal tablolarını 
kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların 
tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama 
Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. 
 

Bağlı ortaklıklar, şirketin ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde 
şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy 
kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları 
üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri 
doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. 
 
Müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştirakteki yatırımlar özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Müşterek 
yönetime tabi ortaklık, Tat Konserve’nin bir veya daha fazla sayıdaki taraf ile birlikte ortak kontrolüne tabi ve 
sözleşme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği şirkettir. 
 
Đştirak, Şirket’in oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol 
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Şirket ile iştirak arasındaki 
işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş 
zararlar da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir. 
 

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Bağlı Ortaklık, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık ve Đştirak’in 
ortaklık oranları gösterilmiştir: 
  Şirket tarafından sahip olunan 

doğrudan ve dolaylı pay 

 
 31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Bağlı ortaklık:     
Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. (“Harranova Besi”)  %58,2  % 68,2 
     
Müşterek yönetime tabi ortaklık:     
Tariş-Tat Alkollü Đçecekler A.Ş.  -  % 50,0 
     
Đştirak:     
Tat Tohumculuk A.Ş.  %30,0  % 30,0 

            
TAT Konserve yüzde 68,2 oranında hissesine sahip olduğu Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.'deki 
(Harranova) beheri 10 kr'lik yüzde 10 oranında hisseye tekabül eden 13.500.000 adet  hissesini 2.500.000 USD 
bedel ile, merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan, The Morning Star Company'e 
peşin olarak satmıştır. Söz konusu satış işlemini takiben Tat Konserve’nin Harranova Besi’deki hisse oranı % 
68,2 den  %58,2’ye düşmüştür. Hisse devrine istinaden Harranova’nın kayıtlı sermayesi 31.500.000 TL 
artırılarak 13.500.000 TL’den 45.000.000 TL’ye çıkmıştır. Bu işlemlere ilişkin azınlık paylarında meydana gelen 
düzeltmeler “Harranova Sermaye artışı” ve “Grup yapısındaki değişikliğin etkisi” olarak konsolide özkaynak 
hareket tablosu içerisinde gösterilmiştir. 
 

Grup’un iş ortaklığı olan Tariş-Tat Alkollü Đçecekler A.Ş.’nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıştır. Fakat Grup,  rüchan hakkını 
kullanmama kararı almış ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iştirak payı %18,42’ye 
düşmüştür. Bu iştirak yapısı değişikliği sonrası daha önce iş ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen 
Tariş-Tat Alkollü içecekler A.Ş., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar 
hesabı altında gösterilmektedir. Đştirak yapısındaki bu değişiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda 
“diğer uzun vadeli yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müşterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan 
yükümlülükler” ortadan kalkmıştır. 
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Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir. 
 
2.5 Hazır değerler 
 
Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki nakit, banka mevduatları 
ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski 
önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 6). 
 
2.6 Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı 
 
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan ticari 
alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir 
faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda 
fatura tutarı esas alınarak değerlendirilmiştir. 
 

Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması 
halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın 
kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden 
tahsil edilebilecek tutarlarda dahil olmak üzere beklenen nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz 
oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 
 
2.7 Đlişkili taraflar 
 
Bu finansal tablolar açısından, Koç Holding A.Ş., sermayedarlar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu 
üyeleri, aileleri ve bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar 
olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 37). 
 

2.8 Stoklar 
 
Stoklar elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla finansal tablolarda yansıtılır. Maliyet, 
hareketli ağırlıklı ortalama metodu ile hesaplanmaktadır. Mamul ve yarı mamul maliyeti hammadde, doğrudan 
işçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net 
gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı 
gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesi ile elde edilen tutardır (Dipnot 13). 
 
2.9 Canlı varlıklar 
 
Besi danaları gerçeğe uygun değerlerinden tahmini pazar yeri maliyetleri düşülmesi suretiyle finansal tablolara 
yansıtılmaktadır (Dipnot 14). 
 
2.10 Maddi varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile 
gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman 
yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 
 
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. 
 

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi 
duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından 
gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. 
 
Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarların 
karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. 
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DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.11 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 
 
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin 
vermediğinden, ekli konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.  
 
Cari vergi  

 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer 
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi 
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un 
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 
Ertelenmiş vergi 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile 
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi 
etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi 
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan 
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali 
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali 
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın 
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki 
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. 
Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi 
varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın 
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının  muhtemel olması şartlarıyla 
hesaplanmaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının 
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar 
elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği 
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi 
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması 
sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini 
yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile 
ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir 
vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme 
niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 
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DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.11 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı) 
 
Dönem cari  ve ertelenmiş vergisi 
 
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere 
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme 
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir 
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. Đşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da 
satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe 
uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde 
bulundurulur. 
 
2.12 Finansal Araçlar 
 
Finansal varlıklar  

 
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara 
alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen 
harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili 
piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak  teslimatı  koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan  işlem 
tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 

 
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde 
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.  
 
Etkin faiz yöntemi 
 

 Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu 
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması 
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın 
tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

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

ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.  
 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal 
varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride 
sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden 
bahse konu finansal varlıklar  da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak 
sınıflandırılır. Bu kategoride yeralan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.  

 
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar  
 

Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, 
sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar 
elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı 
düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. 
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DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.12 Finansal Araçlar (Devamı) 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar 
  
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım 
amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara 
alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle 
değerlenmektedir. 
 
Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet 
değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir 
tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları 
içinde gösterilmektedir. Đlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak 
hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak 
sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen 
değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak 
sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer 
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden 
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir. 
 
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  

 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal 
varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup 
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya 
birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir 
bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal 
varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü 
zararı oluşur. Đtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen 
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri 
ile defter değeri arasındaki farktır. 
 
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal 
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil 
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler 
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  

 
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer 
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden 
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü 
hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde 
gelir tablosunda iptal edilir. 

 
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, 
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
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DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.12 Finansal Araçlar (Devamı) 
 
Finansal yükümlülükler 
 
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları 
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli 
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda 
belirtilmiştir. 
 
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer 
finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda 
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe 
uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net 
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 
 
Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe 
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.  
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  
 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun 
olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak 
ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.  
 
Türev araçlar 
 
Türev araçların ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilişkin işlem 
maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul 
değer ile değerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen 
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul değeri piyasada oluşan makul değerlerinden 
veya indirgenmiş nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Tezgah üstü vadeli kambiyo 
sözleşmelerinin makul değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleşmenin geri kalan kısmında 
geçerli olan piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanıp, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vadeli kurla 
karşılaştırmak yoluyla belirlenmektedir. Türev araçlar makul değerin pozitif veya negatif olmasına göre 
bilançoda sırasıyla varlık veya yükümlülülük olarak kaydedilmektedirler. 
 
Yapılan değerleme sonucu makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlık olarak 
sınıflandırılan türev araçların makul değerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bazı türev 
araçları ekonomik olarak risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak UMS 39 
kapsamında bunlar “Makul değer değişiklikleri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar” olarak 
muhasebeleştirilmekte ve bunların makul değer değişiklikleri dönemin gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 

15 
 

 
DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.13 Finansal kiralama işlemleri 
 
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya 
teşvikleri düşüldükten sonraki rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden 
düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. 
Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama 
sözleşmesi ile elde edilen maddi varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. 
 
2.14 Kıdem tazminatı karşılığı 
 
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket personelinin Türk Đş Kanunu uyarınca emekliye ayrılması durumunda, iş 
ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda hak kazanılan kıdem tazminatı 
yükümlülüklerinin bugünkü tahmini değerini ifade eder (Dipnot 24). 
 
2.15 Karşılıklar 
 
Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu 
yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek 
miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır (Dipnot 22). 
 
2.16 Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir 
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler 
ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 
değerlendirilmektedir (Dipnot 22). 
 
2.17 Özsermaye kalemleri 
 
Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle işletmelerin 
oluşturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye katkısı olarak dikkate 
alınmamıştır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamış karların sermayeye ilave edilmesi ortaklar tarafından konulan 
sermaye olarak dikkate alınmıştır. 
 
Sermayeye ilave edilmiş özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artırımının tescil tarihi veya sermaye 
artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınmıştır. Sermayeye ilave edilmiş olsun veya olmasın, 
hisse senetleri ihraç primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır (Dipnot 27). 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 

16 
 

 
DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.18 Hasılat 
 

 Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri 
iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. 

  
 Malların satışı 

 
Grup’un ana ürün grupları olan salça ve konserve ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve makarna ve unlu 
mamüller için gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir: 

 
• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 
 
• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 

kontrolünün olmaması,  
 

• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi, 
 

• Đşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve 
 

• Đşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.   
 
 Temettü ve faiz geliri: 

  
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit 
girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk 
ettirilir. 
 
Kira geliri: 
 
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre 
muhasebeleştirilir. 
 
2.19 Vade farkı finansman gelir/giderleri 
 
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade eder. Bu 
çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve gideri kabul edilir 
ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler. 
 
2.20 Yabancı para cinsinden işlemler 
 
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan, yabancı para cinsinden olan 
parasal varlıklar ve yükümlülükler ise bilanço tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurundan 
TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler 
ilgili yılın gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmiştir. 
 
2.21 Durdurulan faaliyetler 
 
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı 
durumlarda satılmak üzere elde tutulan varlık olarak sınıflandırılır. 
 
Bağlı ortaklık Harranova Besi’nin önemli bir iş kolu olan süt üretim faaliyetlerine 2007 yılı içinde son verilmesi 
durdurulan faaliyetler olarak belirlenmiştir (Dipnot 34). 
 
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değeri ile makul değerlerinden satış giderlerinin çıkarılması 
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sonucu oluşan değerden, düşük olanı ile değerlenir. 
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DĐP�OT 2 – FĐ�A�SAL TABLOLARI� SU�UMU�A ĐLĐŞKĐ� ESASLAR (Devamı) 
 
2.22 Hisse başına kazanç/(kayıp) 
 
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/(kayıp), dönem net karının/(zararının), dönem boyunca piyasada 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 
 
2.23 �akit akım tablosu 
 
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde 
sınıflandırılarak raporlanır. 
 
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un   mal ve emtia satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akımlarını gösterir.  
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 
kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
 
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az 
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye 
sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. 
 
2.24 �etleştirme/mahsup 
 

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak 
değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip 
ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 
 
2.25 Önemli muhasebe tahminleri ve varsayımlar 
 
Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri nadiren gerçekleşenlerle 
birebir aynı sonuçları vermektedir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı 
değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
(a) Maddi varlıkların faydalı ömürleri 
 

Grup maddi varlıkların üzerinden Dipnot 18’de belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman 
ayırmaktadır. 
 

(b) Ertelenmiş vergi aktifi 
 
Grup mahsup edilebilecek mali zararlar üzerinden ertelenen vergi varlığı hesaplarken 2009 ve takip eden yıllar 
için bütçelenen mali karları dikkate almaktadır. 
 

(c) Canlı varlıkların rayiç değerleri 
 
Grup, canlı varlıkların rayiç değerlerini hesaplarken piyasalarda ve et borsalarında oluşan fiyatlarla beraber 
sözleşmeler gereği canlı varlıkların satılabilecekleri değerleri de gözönüne alarak rayiç değer hesaplaması 
yapmaktadır. 
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DĐP�OT 3 - ĐŞLETME BĐRLEŞMELERĐ 
 
Ana ortaklık Tat Konserve, 28 Eylül 2007 tarihinde Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.’nin %50,0 oranında 
hissesini 5.500.000 TL bedel ile satın almıştır. Söz konusu satın alma işlemini takiben Tat Konserve’nin 
Harranova Besi’deki hisse oranı %68,2’ye yükselmiştir. Bu işlem sonucunda bağlı ortaklık haline gelen 
Harranova Besi 30 Eylül 2007 tarihinden itibaren tam konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. 
Bu işleme istinaden beheri 10 kr'lik yüzde 10 oranında hisseye tekabül eden 13.500.000 adet  hissesini 2.500.000 
USD bedel ile, merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan, The Morning Star 
Company'e peşin olarak satmıştır. Söz konusu satın alma işlemini takiben Tat Konserve’nin Harranova Besi’deki 
hisse oranı % 68,2 den %58,2’ye düşmüştür. Harranova Besi’nin %68,2 hissesinin satınalma muhasebesi 
kapsamında tanımlanabilir varlıkların ve devralınan yükümlülüklerin 30 Eylül 2007 itibariyle makul değerleri ve 
satın alma bedelleri aşağıdaki gibidir: 
 
Hazır değerler 50.214 
Ticari alacaklar 339.180 
Đlişkili taraflardan alacaklar 6.325.584 
Canlı varlıklar 20.012.569 
Stoklar 3.644.523 
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıklar 1.063.364 
Diğer cari/dönen varlıklar 1.019.863 
Maddi varlıklar 32.507.858 
Maddi olmayan varlıklar 33.022 
Ertelenen vergi varlıkları 2.219.142 
Diğer cari olmayan/duran varlıklar 154.579 
Finansal borçlar (43.085.744) 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (277.189) 
Ticari borçlar (2.373.909) 
Đlişkili taraflara borçlar (2.852.710) 
Borç karşılıkları (232.679) 
Diğer yükümlülükler (572.721) 
  
�et varlıklar toplamı 17.974.946 
  
Ana ortaklık dışı paylar (5.716.034) 
  
Elde edilen net varlıklar 12.258.912 
  
Satınalma bedeli  (7.654.452) 
  
�egatif şerefiye geliri (�ot 31) 4.604.460 
 
DĐP�OT 4 – ĐŞ ORTAKLIKLARI 
 
Grup’un iş ortaklığı olan Tariş-Tat Alkollü Đçecekler A.Ş.’nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıştır. Fakat Grup,  rüchan hakkını kullanmama 
kararı almış ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iştirak payı %18,42’ye düşmüştür. Bu 
iştirak yapısı değişikliği sonrası daha önce iş ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen Tariş-Tat Alkollü 
içecekler A.Ş., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar hesabı altında 
gösterilmektedir. Đştirak yapısındaki bu değişiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda “diğer uzun vadeli 
yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müşterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan yükümlülükler” 
ortadan kalkmıştır. 
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DĐP�OT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Temel raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler 
 
Şirket’in ürettiği ürünler farklı risk ve getirilere sahip olduğundan, aşağıdaki endüstriyel bölümler tanımlanmıştır. 
 

- Salça ve konserve ürünleri 
- Süt ve süt ürünleri 
- Et ve et ürünleri 
- Makarna ve unlu mamuller 

 
Đkincil raporlama biçimi - Coğrafi bölümler 
 
Şirket’in alışları ve satışlarının büyük bölümünün Türkiye’de yapılması ve varlıkların Türkiye’de bulunmasından 
dolayı finansal bilgilerin coğrafi bölümlere göre raporlanmasına gerek duyulmamıştır. 
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DĐP�OT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 
 
a) 1 Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi 
 

  Salça ve konserve 
ürünleri 

 Süt ve süt 
ürünleri 

 Et ve et 
ürünleri 

 Makarna ve unlu 
mamuller 

  
Toplam 

           
Satış gelirleri (net)  182.317.991  159.657.664  220.600.576  66.477.283  629.053.514 
Satışların maliyeti  (131.355.543)  (129.097.669)  (199.024.374)  (55.754.191)  (515.231.777) 

           
Brüt esas faaliyet karı  50.962.448  30.559.995  21.576.202  10.723.092  113.821.737 

           
Faaliyet gelirleri / (giderleri)          (74.565.962) 
           
Faaliyet karı          39.255.775 

 
1 Ocak - 31 Aralık  2007  hesap dönemine ait bölüm analizi 
 

  Salça ve konserve 
ürünleri 

 Süt ve süt 
ürünleri 

 Et ve et 
ürünleri 

 Makarna ve unlu 
mamuller 

  
Toplam 

           
Satış gelirleri (net)  163.160.831  143.202.990  184.438.069  56.034.615  546.836.505 
Satışların maliyeti  (121.521.421)  (115.358.598)  (167.570.746)  (45.332.134)  (449.782.899) 

           
Brüt esas faaliyet karı  41.639.410  27.844.392  16.867.323  10.702.481  97.053.606 

           
Faaliyet gelirleri / (giderleri)          (63.057.937) 
           
Faaliyet karı          33.995.669 
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DĐP�OT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 
 
b) Bölüm varlıkları 
 
Bir bölümün esas faaliyetlerinde kullanılan ve doğrudan söz konusu bölümle ilişkilendirebilen veya makul bir 
şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen varlıklar bölüm varlıkları olarak tanımlanır. 
 
Tat Konserve A.Ş.’nin satış ağı ve organizasyonel yapılanması doğrultusunda maddi ve maddi olmayan duran 
varlıklar bölüm varlıkları olarak tanımlanmıştır. 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle endüstriyel bölümlere ait bölüm varlıklarının net kayıtlı 
değerleri aşağıdaki gibidir. 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     

Et ve et ürünleri  71.574.592  50.759.035 
Salça ve konserve ürünleri  57.676.301  44.540.051 
Süt ve süt ürünleri  26.057.515  32.307.897 
Makarna ve unlu mamuller  3.784.564  3.497.944 
Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar  631.066  513.956 
  159.724.038  131.618.883 

 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bağlı ortaklık Harranova Besi’nin 37.673.840 TL tutarındaki bölüm varlıkları et 
ve et ürünleri endüstriyel bölümüne dahil edilmiştir. 
 
c) Bölüm yükümlülükleri 
 
Bir bölümün esas faaliyetlerden kaynaklanan ve doğrudan söz konusu bölümle ilişkilendirilebilen veya makul bir 
şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen yükümlülükler, bölüm yükümlülükleri olarak tanımlanmaktadır. 
 
Tat Konserve A.Ş.’nin organizasyonel yapısı ve iç finansal raporlama sistemi çerçevesinde ticari borçlar ve diğer 
borçlar endüstriyel bölümler bazında analiz edilmemektedir. Bu nedenle bölüm yükümlülüklerinin 
raporlanmasına gerek duyulmamıştır. 
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DĐP�OT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 
 
d) Amortisman gideri ve itfa payları ile yatırım harcamaları 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin 
amortisman ve itfa payları aşağıdaki gibidir. 
 
  1 Ocak-  

31 Aralık  
2008 

 1 Ocak-  
31 Aralık 

2007 
     

Et ve et ürünleri  5.355.568  2.998.754 
Salça ve konserve ürünleri  4.357.084  2.668.457 
Süt ve süt ürünleri  2.036.297  2.303.028 
Makarna ve unlu mamuller  209.501  322.662 
Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar  239.932  106.646 
  12.198.382  8.399.547 

 
30 Eylül 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında bağlı ortaklık Harranova Besi’nin endüstriyel bölüm 
varlıklarına ilişkin 1.269.283 TL tutarındaki amortisman ve itfa payları et ve et ürünleri endüstriyel bölümüne 
dahil edilmiştir. 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin yatırım 
harcamaları aşağıdaki gibidir. 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     

Et ve et ürünleri  7.416.259  13.205.687 
Salça ve konserve ürünleri  32.854.599  5.537.641 
Süt ve süt ürünleri  1.191.093  2.144.654 
Makarna ve unlu mamuller  304.604  124.837 
Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar  312.038  95.145 
  42.078.593  21.107.964 

 
30 Eylül 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında bağlı ortaklık Harranova Besi’nin endüstriyel bölüm 
varlıklarına 6.362.271 TL tutarındaki ilişkin yatırım harcamaları et ve et ürünleri endüstriyel bölümüne dahil 
edilmiştir. 
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DĐP�OT 6 – �AKĐT VE �AKĐT BE�ZERLERĐ 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle hazır değerlerin detayı aşağıdaki gibidir. 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     

Kasa  9.343  3.969 
Bankalar  329.515  324.591 

- Vadesiz mevduat - YTL  311.913  320.747 
- Vadesiz mevduat - yabancı para  17.602  3.844 

Diğer  270  396 
  339.128  328.956 

 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bankalarda bloke edilen mevduatın tutarı 61.936 TL’dir (31 Aralık 2007: 54.488 
TL). 
 
DĐP�OT 7 – FĐ�A�SAL YATIRIMLAR 
 
 
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar: 

 
% 

31 Aralık  
2008 

  
% 

31 Aralık 
 2007 

      
Entek Elektrik Üretimi  Otoprodüktör A.Ş.  3,6 8.865.882  3,6 6.513.710 
Ram Dış Ticaret A.Ş.  7,5 1.125.000  7,5 1.005.000 
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. (*) 1,1 544.641  1,1 544.641 
Diğer (*)      7.733   7.733 
  10.543.256   8.071.084 

 
(*) Mali tablolarda maliyet değerleri ile gösterilmektedir. 
 
DĐP�OT 8 – FĐ�A�SAL BORÇLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     

Kısa vadeli banka kredileri   151.822.174  77.820.480 
Kısa vadeli finansal kiralama borçları, (net)  97.528  143.868 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri  110.591.850  12.841.145 
Toplam kısa vadeli finansal borçlar  262.511.552  90.805.493 
     
Uzun vadeli krediler  29.120.176  82.536.695 
Uzun vadeli finansal kiralama borçları, (net)  19.524  104.200 
Toplam uzun vadeli finansal borçlar  29.139.700  82.640.895 
     
  291.651.252  173.446.388 
 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 
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DĐP�OT 8 – FĐ�A�SAL BORÇLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2008 itibariyle finansla borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 
 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 
 

Orjinal tutarı 
31 Aralık 

2008  
Kısa vadeli finansal borçlar    
    
TL krediler %22,1 148.797.574 148.797.574 
ABD Doları krediler %9,0 2.000.000 3.024.600 
   151.822.174 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli 

anapara taksitleri ve faizleri  
 

 
    
ABD Doları krediler %3,3 70.894.444 107.213.668 
Euro krediler %6,6 1.578.000 3.378.182 
   110.591.850 

 
 
 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 
 

Orjinal tutarı 
31 Aralık  

2008  
Uzun vadeli finansal borçlar    
    
ABD Doları krediler %5,1 19.255.556 29.120.176 
   29.120.176 

 
31 Aralık 2007 itibariyle finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 
 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 
 

Orjinal tutarı 
31 Aralık 

2007  
Kısa vadeli finansal borçlar    
    
TL krediler % 16,73 77.172.470 77.172.470 
ABD Doları krediler % 6,02 556.375 648.010 
   77.820.480 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli 

anapara taksitleri ve faizleri  
 

 
    
ABD Doları krediler % 5,97 1.292.225 1.505.054 
Euro krediler % 6,24 6.628.518 11.336.091 
   12.841.145 

 
 
 

Ağırlıklı yıllık faiz oranı 
 

Orijinal tutarı 
31 Aralık 

2007  
Uzun vadeli finansal borçlar    
    
ABD Doları krediler % 5,98 69.250.000 80.655.475 
Euro krediler % 5,96 1.100.000 1.881.220 
   82.536.695 

 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 
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DĐP�OT 8 – FĐ�A�SAL BORÇLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara ödeme planı TL para birimi cinsinden aşağıdaki 
gibidir: 
 
  ABD Doları 

  TL Karşılığı 
2010  18.584.486 
2011  10.535.690 

  29.120.176 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara ödeme planı TL para birimi cinsinden aşağıdaki 
gibidir: 
 
 Euro  ABD Doları 
 TL Karşılığı  TL Karşılığı 
2009 1.881.220  77.161.375 
2010 -  3.494.100 
 1.881.220  80.655.475 

 
Grup yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, gelecek yakın dönem nakit çıkışını karşılayacak miktarda nakit 
ve kredi taahhüdü bulundurmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in, bankalarla yapılmış olan, ihtiyacı olduğu anda 
kullanabileceği 410.874.669 TL tutarında kullanabileceği kredi hakkı bulunmaktadır. 
 
DĐP�OT 9 – DĐĞER FĐ�A�SAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Yoktur (2007: Yoktur). 
 
DĐP�OT 10 - TĐCARĐ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir. 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Ticari alacaklar:     
     
Alıcılar  42.000.454  7.363.430 
Çek ve senetler  23.744.987  498.333 
Şüpheli alacak karşılığı  (2.311.994)  (2.306.840) 
  63.433. 447  5.554.923 

 

Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  
2008 

 31 Aralık 
 2007 

     
Açılış bakiyesi  (2.306.840)  (1.097.836) 
Đşletme birleşmeleri  -  (714.221) 
Tahsilatlar  -  37.933 
Dönem içinde ayrılan karşılıklar  (5.154)  (532.716) 
  (2.311.994)  (2.306.840) 

 
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir. 
 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 
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DĐP�OT 10 - TĐCARĐ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Ticari borçlar:     
     
Yurtiçi satıcılar  52.954.262  40.823.443 
Yurtdışı satıcılar  1.036.187  357.965 
  53.990.449  41.181.408 

 
DĐP�OT 11 – DĐĞER ALACAK VE BORÇLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle diğer alacaklar ve borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Aralık  
2008 

 31 Aralık 
2007 

Kısa vadeli diğer alacaklar:     
     
Mahsup ve iade edilecek vergi ve fonlar  11.350  110.128 
Diğer alacaklar  27.889  - 
  39.239  110.128 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Uzun vadeli diğer alacaklar:     
     
Verilen depozito ve teminatlar  76.196  74.455 

 
DĐP�OT 12 – FĐ�A�S SEKTÖRÜ FAALĐYETLERĐ�DE� ALACAK VE BORÇLAR 
 

Yoktur (2007: Yoktur). 
 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 
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DĐP�OT 13 - STOKLAR 
 

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

  31 Aralık  
2008 

 31 Aralık 
2007 

     
Hammadde  32.683.253  40.286.984 
Yarı mamul  2.318.258  1.718.595 
Mamul  94.346.985  66.411.751 
     - Salça ve konserve ürünleri  83.610.084  56.664.605 
     - Süt ve süt ürünleri  4.034.729  2.264.579 
     - Et ve et ürünleri  2.530.209  5.659.942 
     - Makarna ve unlu mamuller  4.171.963  1.822.625 
Diğer stoklar  233.579  2.641.108 
  129.582.075  111.058.438 

 
DĐP�OT 14 - CA�LI VARLIKLAR 
 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 23.264.684 TL tutarındaki canlı varlıklar besi danalarından oluşmaktadır (2007: 
21.559.327 TL). 
 

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

  31 Aralık  
2008 

 31 Aralık 
2007 

     
Açılış bakiyesi  21.559.327  - 
Đşletme birleşmeleri (Dipnot 3)  -  20.012.569 
Alımlardan kaynaklanan artış   22.838.404  4.653.337 
Makul değer artışı  370.926  124.608 
Satışlardan kaynaklanan azalış  (21.503.973)  (3.231.187) 
  23.264.684  21.559.327 

 
DĐP�OT 15 -DEVAM EDE� Đ�ŞAAT SÖZLEŞMELERĐ ALACAKLARI VE HAKEDĐŞ 
  BEDELLERĐ 
 
Yoktur (2007: Yoktur). 
 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
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DĐP�OT 16 – ÖZKAY�AK YÖ�TEMĐYLE DEĞERLE�E� YATIRIMLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların detayı 
aşağıdaki gibidir. 
 

  
% 

31 Aralık  
2008 

  
% 

31 Aralık 
 2007 

      
Tat Tohumculuk A.Ş. (*) 30,0 3.842.169  30,0 3.485.107 
Tariş-Tat Alkollü Đçecekler A.Ş. (**)                             18,4 -  50,0 - 
  3.842.169   3.485.107 

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

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

 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Dönen varlıklar  13.408.305  9.277.470 
Duran varlıklar  1.794.325  3.676.736 
Kısa vadeli yükümlülükler  2.011.970  819.608 
Uzun vadeli yükümlülükler  383.430  517.574 
     
Net varlıklar  12.807.230  11.617.024 
Net varlıklarda Grup’un payı  3.842.169  3.485.107 
     
Gelirler  10.252.006  8.062.760 
Giderler  (7.573.613)  (6.472.930) 
Net dönem karı  2.678.393  1.589.830 
 
(**)   Grup’un iş ortaklığı olan Tariş-Tat Alkollü Đçecekler A.Ş.’nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıştır. Fakat Grup,  rüchan hakkını 
kullanmama kararı almış ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iştirak payı %18,42’ye 
düşmüştür. Bu iştirak yapısı değişikliği sonrası daha önce iş ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen 
Tariş-Tat Alkollü içecekler A.Ş., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar 
hesabı altında gösterilmektedir. Đştirak yapısındaki bu değişiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda 
“diğer uzun vadeli yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müşterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan 
yükümlülükler” ortadan kalkmıştır. 
 
DĐP�OT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRĐME�KULLER 
 
Yoktur (2007: Yoktur). 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş.  
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 
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DĐP�OT 18 - MADDĐ DURA� VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içinde maddi varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Ocak  

2008 
 

Đlaveler 
 

Çıkışlar 
 

Transferler 
31 Aralık 

 2008 
Maliyet:      
Arsalar 9.348.466  (302.472) - 9.045.994 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.922.712 197.201 (5.448) 3.729.272 8.843.737 
Binalar 99.847.256 719.094 - 8.608.537 109.174.887 
Makine tesis ve cihazlar 377.775.255 3.071.996 (5.662.322) 18.504.602 393.689.531 
Taşıt araçları 3.752.475 2.162.163 (310.806) - 5.603.832 
Döşeme ve demirbaşlar 42.550.529 6.621.367 (3.923.333) - 45.248.563 
Özel maliyetler 8.092.277 1.407 - - 8.093.684 
Yapılmakta olan yatırımlar 3.831.261 29.201.128 - (30.842.411) 2.189.978 
 550.120.231 41.974.356 (10.204.381) - 581.890.206 
      

Birikmiş amortisman: 
1 Ocak  
2008 

Cari dönem 
amortismanı 

 
Çıkışlar 

 
Transferler 

31 Aralık 
 2008 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.371.362 629.145 - - 3.000.507 
Binalar 46.282.408 2.564.794 - - 48.847.202 
Makine tesis ve cihazlar 326.577.740 6.491.676 (5.097.150) - 327.972.266 
Taşıt araçları 1.675.623 381.629 (249.669) - 1.807.583 
Döşeme ve demirbaşlar 34.889.342 1.688.239 (3.539.506) - 33.038.075 
Özel maliyetler 8.005.717 59.300 - - 8.065.017 
 419.802.192 11.814.783 (8.886.325) - 422.730.650 
      
�et kayıtlı değer 130.318.039    159.159.556 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş.  
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
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DĐP�OT 18 - MADDĐ DURA� VARLIKLAR (Devamı) 
 
 1 Ocak  

2007 
 

Đlaveler 
 

Çıkışlar 
 

Transferler 
Đşletme 

birleşmesi 
31 Aralık 

 2007 
Maliyet:       
Arsalar 4.536.768 1.612.050 (1.275.483) 1.333.558 3.141.573 9.348.466 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.527.072 134.577 - 460.372 800.691 4.922.712 
Binalar 78.402.872 872.346 - 4.705.440 15.866.598 99.847.256 
Makine tesis ve cihazlar 372.457.572 2.559.168 (8.604.231) 3.869.107 7.493.639 377.775.255 
Taşıt araçları 2.263.551 325.114 (744.928) 542.895 1.365.843 3.752.475 
Döşeme ve demirbaşlar 38.415.788 689.164 (143.170) 630.563 2.958.184 42.550.529 
Özel maliyetler 8.092.277 - - - - 8.092.277 
Yapılmakta olan yatırımlar  2.286.973 14.872.405 (2.667.512) (11.541.935) 881.330 3.831.261 
 509.982.873 21.064.824 (13.435.324) - 32.507.858 550.120.231 
       

Birikmiş amortisman: 
1 Ocak  
2007 

Cari dönem 
amortismanı 

 
Çıkışlar 

 
Transferler 

Đşletme 
birleşmesi 

31 Aralık 
 2007 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.124.204 247.158 - - - 2.371.362 
Binalar 44.199.158 2.083.250 - - - 46.282.408 
Makine tesis ve cihazlar 330.306.206 4.608.094 (8.336.560) - - 326.577.740 
Taşıt araçları 2.033.016 106.890 (464.283) - - 1.675.623 
Döşeme ve demirbaşlar 34.075.635 911.724 (98.017) - - 34.889.342 
Özel maliyetler 7.944.793 60.924 - - - 8.005.717 
 420.683.012 8.018.040 (8.898.860) - - 419.802.192 
       
�et kayıtlı değer 89.299.861     130.318.039 

 
 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
ĐLĐŞKĐ� DĐP�OTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.) 

32 
 

 
DĐP�OT 18 - MADDĐ DURA� VARLIKLAR (Devamı) 
 
Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 30 yıl 
Binalar 30 yıl 
Makine, tesis ve cihazlar 15-30 yıl 
Döşeme ve demirbaşlar 10-12 yıl 
Taşıt araçları 9 yıl 
Özel maliyetler 5-8 yıl 
 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 23 Kasım 2007 tarihli toplantısında, mevcut ihracat ve iç piyasa koşulları dikkate 
alınarak, konserve işleyen işletmelerini yeniden yapılandırarak daha verimli çalışır hale getirmek amacıyla 
yürütülen çalışmaların devamı olarak hammadde maliyetleri ve üretim koşullarında önemli iyileşmeler 
sağlayacağı tespit edilen Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyete geçilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu 
kapsamda Balıkesir işletmesinin kesin ve devamlı suretle faaliyetlerine Ocak 2008 sonu itibariyle son 
verilmesine, mevcut makine, tesis ve cihazların Şirket’in bağlı ortaklığı Harranova Besi’ye satışına oy birliği ile 
karar verilmiştir. 31 Aralık 2008 itibariyle bu transfer tamamlanmıştır. 
 
DĐP�OT 19 - MADDĐ OLMAYA� DURA� VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıllar içinde maddi olmayan varlıklar ve ilgili birikmiş itfa 
paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
 
 1 Ocak  

2008 
 

Đlaveler 
31 Aralık 

 2008 
    
Maliyet 21.639.056 104.237 21.743.293 
Birikmiş itfa payları (20.795.212) (383.599) (21.178.811) 
    
�et kayıtlı değer 843.844 (279.362) 564.482 

 
 
 1 Ocak  

2007 
 

Đlaveler 
Đşletme 

birleşmesi 
31 Aralık  

 2007 
     
Maliyet 21.562.894 43.140 33.022 21.639.056 
Birikmiş itfa payları (20.413.705) (381.507) - (20.795.212) 
     
�et kayıtlı değer 1.149.189 (338.367) 33.022 843.844 

 
DĐP�OT 20 - ŞEREFĐYE 
 
Yoktur (2007: Yoktur). 
 
 
 
 
 
 



 TAT KO�SERVE SA�AYĐĐ A.Ş. 
 
 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KO�SOLĐDE FĐ�A�SAL TABLOLARA 
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DĐP�OT 21 - DEVLET TEŞVĐK VE YARDIMLARI 
 
Şirket’in başlıca yatırım harcamaları ile ilgili olarak resmi daireler tarafından verilmesi uygun görülmüş yatırım 
teşvik ve bu teşvikler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: 
 
i) Đthal edilecek makine ve teçhizat ile ilgili olarak %100 gümrük muafiyeti, 

ii) Üretim tesislerinin inşası için yapılan satın almaların ve katlanılan yapım maliyetinin %100, %60 ve 
%40’ı nispetinde yatırım teşviki ve, 

iii) Đthal edilecek yatırım malları ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden tedarik edilecek yatırım malları için 
KDV muafiyeti, vergi resim ve harç istisnası. 

 
Şirket’in bağlı ortaklığı Harranova Besi’nin Sosyal Sigortalar Kurumu (“SSK”) işveren payı ile ilgili %80 
indirim teşviği mevcuttur. 
 
DĐP�OT 22 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Yabancı paraya dayalı vadeli işlem sözleşmeleri  -  149.400 
Alış maliyetleri karşılığı  258.148  - 
Personel giderleri karşılığı   55.000  - 
Diğer satış giderleri karşılığı  201.091  - 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler karşılığı  630.623  121.204 
Satış iskontoları karşılığı  12.657  42.111 
Satış komisyonları ve iade karşılığı                                                              30.851  - 
Kullanılmayan izin karşılığı  120.349  - 
Diğer  22.400  190.284 
                                                                                                          1.331.119  502.999 

 
Şirket’in 31 Aralık 2008 itibariyle Tariş-Tat Alkollü Đçkiler A.Ş.’nin kullandığı krediler için verdiği kefalet 
bulunmamaktadır (2007: 8.033.336 TL). Ayrıca 16.263.593 TL tutarında muhtelif kredi, tarım işletmeleri ve 
gümrük saymanlığı için verilen teminat mektupları ile 3.842.400 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 
2007: 13.476.358  TL tutarında teminat mektubu ve 7.353.860 TL tutarında ipotek bulunmaktadır). 
 
DĐP�OT 23 – TAAHHÜTLER 
 
Yoktur (2007: Yoktur). 
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DĐP�OT 24 – ÇALIŞA�LARA SAĞLA�A� FAYDALAR 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     

Kıdem tazminatı karşılıkları  7.071.686  7.394.443 
 

Kıdem tazminatı karşılığı 
 
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde hesaplanmaktadır. 
 
Türk Đş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket ile ilişkisi kesilen veya emekli olan 25 
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 
yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 
2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri 
çıkartılmıştır. 
 
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 
2.260,04 TL (2007: 2.030,19 TL) ile sınırlandırılmıştır. 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 
bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını 
tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre 31 Aralık 2008 ve 
31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler 
kullanılmıştır: 
 
 2008 2007 
 
Đskonto oranı %6,26  %5,71 
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %4 %3  
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Şirket’in 
kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2009 tarihinden 
itibaren geçerli olan 2.260,04  TL (1 Ocak 2007: 2,030.19 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığının, 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
  
  31 Aralık  

2008 
    31 Aralık 

2007 
     
Açılış bakiyesi  7.394.443  6.329.918 
Dönem içindeki artış  2.787.722  2.523.466 
Aktüeryal kayıplar  (209.812)  - 
Dönem içinde ödenen  (2.900.667)  (1.691.620) 
Đşletme birleşmesi  -  232.679 
  7.071.686  7.394.443 

 
DĐP�OT 25 - EMEKLĐLĐK PLA�LARI 
 
Dipnot 24 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar’da açıklanan kıdem tazminatı karşılığı dışında yapılmış hiçbir 
emeklilik taahhüdü anlaşması yoktur. 
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DĐP�OT 26 - DĐĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle diğer cari/cari olmayan varlıklar ile kısa/uzun vadeli 
yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir. 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Diğer dönen varlıklar:     
     
Đndirilecek katma değer vergisi (“KDV”) ve fonlar  16.938.338  8.030.356 
Gelir tahakkukları  2.694.648  2.480.483 
Yabancı paraya dayalı vadeli işlem sözleşmeleri  (*)                            10.074.125  - 
Gelecek aylara ait giderler  1.913.489  2.243.137 
Verilen sipariş avansları  411.580  297.263 
Đş avansları  6.949  112.616 
Diğer  52.249  129.549 
  32.091.378  13.293.404 

 
(*) Grup’un 5.000.000 USD değerinde vadeli döviz alım opsiyon ve 30.000.000 USD forward sözleşmeleri 

bulunmaktadır. (Dipnot 38) 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Diğer duran varlıklar:     
     
Gelecek yıllara ait giderler  2.505.929  - 
Verilen avanslar  192.169  1.545.082 
  2.698.098  1.545.082 

 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Diğer yükümlülükler:     
     
Ödenecek ücretler  1.021.329  900.317 
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler  1.924.215  1.329.994 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  909.678  885.038 
Ödenecek personel primleri  755.740  1.377.120 
Tecil edilen Katma Değer Vergisi (“KDV”)                                                   -  379.578 
Ödenecek diğer yükümlülükler  76.102  640.961 
  4.687.064  5.513.008 
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DĐP�OT 26 - DĐĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
Diğer uzun vadeli yükümlülükler:     
     
Müşterek yönetime tabi ortaklık ile ilgili yükümlülükler  -  9.504.309 
Diğer  106.027  37.150 
  106.027  9.541.459 

 
31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Şirket’in müşterek yönetime tabi ortaklık Tariş-Tat’ın geçmiş yıl zararları ile 
cari dönem zararlarındaki payı müşterek yönetime tabi ortaklık sermayesindeki payından fazladır. Şirket’in 
müşterek yönetime tabi ortaklığın zararını karşılamaya yönelik bağlayıcı yükümlülüğü olması ve zararı 
karşılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olması nedeniyle, Şirket müşterek yönetime 
tabi ortaklık sermayesindeki payını aşan zararları finansal tablolarda diğer uzun vadeli yükümlülükler içinde 
göstermiştir. Dipnot 3’te açıklanan iştirak yapısı değişikliği sonrası daha önce iş ortaklığı olarak konsolide mali 
tablolarda gösterilen Tariş-Tat Alkollü içecekler A.Ş., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda 
finansal yatırımlar hesabı altında gösterilmektedir. Đştirak yapısındaki bu değişiklikten sonra 31 Aralık 2007 
tarihli mali tablolarda “diğer uzun vadeli yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müşterek yönetime tabi 
ortaklıklardan doğan yükümlülükler” ortadan kalkmıştır. 
 
DĐP�OT 27 - ÖZKAY�AKLAR 
 
a) Sermaye / Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi 
 
Şirket’in 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle 
aşağıdaki gibidir: 
 
  

% 
31 Aralık  

2008 
  

% 
31 Aralık 

 2007 
      
Koç Holding A.Ş. 43,7 59.364.947  37,1 50.394.390 
Halka açık 41,2 55.964.000  41,2 55.964.000 
Kagome Co. Ltd. 3,7 5.071.168  3,7 5.071.168 
KAV Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.(*) - -  3,7 5.069.254 
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 3,3 4.427.889  3,3 4.427.889 
Migros Türk T.A.Ş. (*) - -  2,9 3.901.303 
Sumitomo Corporation 1,5 2.077.983  1,5 2.077.983 
Diğer 6,6 9.094.013  6,6 9.094.013 
      
Toplam ödenmiş sermaye 100,0 136.000.000  100,0 136.000.000 

 
(*) Migros Türk T.A.Ş. 22 Mayıs 2008 tarihinde Kav Danışmanlık A.Ş. ise 23 Temmuz 2008 tarihi itibariyle 
hisselerini Koç Holding  A.Ş. ye devretmiştir. 
 
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya 
kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. Đkinci 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. 
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DĐP�OT 27 – ÖZKAY�AKLAR (Devamı) 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
SPK, asgari kar dağıtım oranını Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim 
Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nin 5’inci 
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan oran olan %20 olarak belirlemiştir. Şirketler, bu dağıtımın genel 
kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek 
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması 
suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’inden az 
olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 8 Ocak 2008 tarihli 4/138 sayılı kararı gereğince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı %20 (2006: 
%20) olarak uygulanacaktır. Buna göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak 
nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara 
dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; 
belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5’inden az olması durumunda, 
söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme 
ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” 
şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü 
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
 
Grup, 2008 yılında zarar ettiğinden dolayı kar dağıtımı yapmayacaktır. Grup’un yasal kayıtlara göre geçmiş yıl 
karlarından dağıtılabilir karı bulunmamaktadır. 
 
Özkaynaklar içerisinde tarihi bedelleri ile belirtilen kalemlerin nominal değerleri ve özsermaye enflasyon 
düzeltme farkları 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
 Ödenmiş Sermaye  136.000.000  136.000.000 
 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları  21.601.088  21.601.088 
 Hisse Senetleri Đhraç Primleri  9.131.884  9.131.884 
 Değer Artış Fonları   1.307.362  (864.586) 
 Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler  60.404  60.404 
 Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)  (29.039.495)  (35.068.429) 
 Net Dönem Karı / (Zararı)  (4.280.399)  11.028.934 
  139.780.844  141.889.295 

 
 Finansal Varlık Değer Artış Fonu: 

 

Finansal Varlık Değer Artış Fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi 
sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda, değer 
artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar/zararda muhasebeleştirilir. Yeniden 
değerlenen bir finansal aracın değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer 
düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar/zararda muhasebeleştirilir. 
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DĐP�OT 27 – ÖZKAY�AKLAR (Devamı) 
 
Ana Ortaklık Dışı Paylar/Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar 

 
Grup’un ana ortaklık dışı pay ve ana ortaklık dışı zararı Harranova’ya ait olup bilanço tarihi itibariyle 
(2.825.595) TL’dir (31 Aralık 2007: 960.732 TL). 
 
  31 Aralık  

2008 
     31 Aralık 

2007 
     
Açılış bakiyesi  6.676.766  - 
Đşletme birleşmesi  -  5.716.034 
Ana ortaklık dışı zarar  (2.825.595)  960.732 
Harranova sermaye artışı  13.183.333  - 
Grup yapısındaki değişikliğin etkisi  1.574.959  - 
  18.609.463  6.676.766 

 
DĐP�OT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARI� MALĐYETĐ 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait esas faaliyet gelirleri ile satışların maliyeti 
aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık  
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Yurtiçi satışlar  637.841.651  563.803.544 
Yurtdışı satışlar  46.488.075  34.184.428 
Satış iadeleri ve indirimleri  (55.276.212)  (51.151.467) 
Toplam esas faaliyet gelirleri  629.053.514  546.836.505 
     
Đlk madde ve malzeme giderleri  431.115.363  367.388.095 
Personel giderleri  17.220.916  16.993.093 
Genel üretim giderleri  60.827.266  50.593.055 
Amortisman giderleri  10.014.042  8.817.565 
Đtfa ve tükenme payları  10.399  363.914 
Canlı varlıkların makul değer artışı  (370.926)  (124.608) 
Stoklardaki değişim  (25.785.686)  (13.169.523) 
     
Satılan ticari mallar maliyeti  22.200.403  18.921.308 
     
Satışların maliyeti  (515.231.777)  (449.782.899) 
     
Brüt esas faaliyet karı  113.821. 737  97.053.606 
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DĐP�OT 29 – ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GĐDERLERĐ, GE�EL YÖ�ETĐM GĐDERLERĐ 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir: 
 

  1 Ocak- 
31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri  54.116.288  46.929.798 
Genel yönetim giderleri  21.233.113  18.720.618 
Araştırma ve geliştirme giderleri  17.201  174.222 
  75.366.602  65.824.638 

 

 
DĐP�OT 30 – �ĐTELĐKLERĐ�E GÖRE GĐDERLER 
 

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

  1 Ocak- 
31 Aralık  

2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:     
Aksiyon, satış teşvik ve gondol katılım bedelleri  16.540.324  13.639.490 
Nakliye ve sigorta giderleri  17.266.630  14.951.568 
Reklam giderleri  4.896.722  5.623.126 
Personel giderleri  5.404.013  2.950.274 
Satış destek giderleri  4.696.597  4.311.329 
Diğer satış giderleri  3.881.509  3.873.867 
Satış promosyon ve komisyon giderleri  583.501  581.992 
Amortisman ve itfa payları  571.603  - 
Diğer  275.389  998.152 
  54.116.288  46.929.798 
 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
  2008 

 1 Ocak - 
31 Aralık 

2007 
Genel yönetim giderleri:     
Personel giderleri  10.315.713  9.098.940 
Kıdem tazminatı gideri  2.577.910  2.523.466 
Vergi ve harç giderleri   1.196.530  296.232 
Ulaşım, seyahat giderleri  1.171.565  1.211.886 
Amortisman ve itfa payları   1.076.247  835.725 
Danışmanlık ve hukuk giderleri  715.328  1.196.757 
Bilgi teknolojileri giderleri  459.494  484.491 
Diğer   3.720.326  3.073.121 
  21.233.113  18.720.618 
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DĐP�OT 31 – DĐĞER FAALĐYETLERDE� GELĐR/ GĐDERLER 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait diğer faaliyetlerden gelir ve karlar aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık  
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar:     
     
Maddi varlık satış karları  1.577.226  2.195.715 
Harranova Besi hisseleri satış karı (Dipnot 2.3)  1.685.956  - 
Negatif şerefiye geliri  -  4.604.460 
Diğer  1.713.994  1.697.130 
  4.977.176  8.497.305 
     

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait diğer faaliyetlerden gider ve zararlar 
aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık  
2008 

 1 Ocak 
31 Aralık 

2007 
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar:     
     
Çalışılmayan dönem amortisman giderleri  (1.037.815)  (694.852) 
Müşterek yönetime tabi ortaklıklardan kaynaklanan giderler  (1.703.691)  (3.966.235) 
Durdurulan faaliyetlere ilişkin giderler  (61.888)  (712.979) 
Kur farkı giderleri  (990.292)  (9.227) 
Diğer  (382.850)  (347.311) 
  (4.176.536)  (5.730.604) 

 
DĐP�OT 32 – FĐ�A�SAL GELĐRLER 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal gelirler aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık  
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Faiz gelirleri  454.683  130.661 
Kredili satışlardaki vade farkı gelirleri  15.636.172  4.503.046 
Kambiyo karları (net)  -  7.945.116 
Yabancı paraya dayalı vadeli işlem sözleşme gelirleri  16.600.585  - 
  32.691.440  12.578.823 
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DĐP�OT 33 – FĐ�A�SAL GĐDERLER 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal giderler aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak 
31 Aralık 

2007 
     
Faiz giderleri  (33.510.486)  (28.356.932) 
Kredili alışlardaki vade farkı giderleri  (5.446.138)  (1.674.378) 
Yabancı paraya dayalı vadeli işlem sözleşme giderleri  (4.399.551)  - 
Kambiyo zararları (net)  (28.855.064)  - 
  (72.211.239)  (30.031.310) 
 
DĐP�OT 34 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULA� DURA� VARLIKLAR VE DURDURULA� 
FAALĐYETLER 
 
Şirket’in bağlı ortaklığı Harranova Besi süt danaları ile yapılan süt üretim faaliyetlerini 2007 yılı içinde 
durdurmuştur. 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle durdurulan faaliyetler ile ilgili varlıklar; süt danaları (canlı varlıklar) ve süt 
üretimi ile ilgili maddi varlıklardan oluşmaktadır. Söz konusu varlıklar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan 
konsolide bilançoda satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. 
 
Satış amacı ile elde tutulan varlıklardan kaynaklanan 61.888 TL tutarındaki zararlar 31 Aralık 2008 tarihi 
itibariyle hazırlanan konsolide gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gider ve zararlar içinde gösterilmektedir  
(2007: 712.979 TL). 
 
DĐP�OT 35 - VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ  
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında yer alan vergi giderleri aşağıda 
özetlenmiştir: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık  
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Cari dönem kurumlar vergisi  -  - 
Ertelenen vergi gideri  (7.199.032)  (5.039.261) 
  (7.199.032)  (5.039.261) 

 
Cari dönem kurumlar vergisi: 
 
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini 
vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.  

 
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider 
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan 
gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) 
düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 
2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2007: Tat Konserve için %30, Harranova Besi için %20). 
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DĐP�OT 35 - VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (devamı)  
 
Cari dönem kurumlar vergisi: (devamı) 
 
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 yılı 
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden 
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2007: %20).  Zararlar gelecek yıllarda oluşacak 
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak 
önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini 
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek değiştirilebilir. 
 
Gelir Vergisi Stopajı: 

 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç 
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 
24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 
Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. 
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  
 
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı 
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım 
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan 
düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.   
 
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek 
üzere sonraki yıllara taşınabilir. Bununla birlikte,  taşınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına 
ait kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki 
dönemlere devri mümkün değildir. 
 
Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım indirimini 
vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olmuştur. 
Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate 
alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkmıştır. 

 
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları: 

 
2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna bağlı olarak amortismanlarının senelik olarak yeniden 
değerlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden 
hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 
Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak şekilde; 
enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ulaşması durumunda uygulanması gerekmektedir. Vergi  
mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 standardındaki hükümlerden önemli ölçüde farklılık 
göstermemektedir. 2004 yılı için enflasyon belirli kriterleri aştığı için 5024 sayılı kanuna göre Şirket enflasyon 
düzeltmesi yapmış olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yasal kayıtlar için açılış bakiyesi olarak 
alınmıştır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılında Kanun’un belirlediği kriterler gerçekleşmediği için Grup’un 2005, 
2006, 2007 ve 2008 tarihli yasal mali tablolarına enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. 
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DĐP�OT 35 - VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (devamı)  
 
Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü: 
 
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan 
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. 
Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile UFRS’ye göre 
hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda 
belirtilmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı 2008 yılı için %20’dir. Ana 
ortaklık Tat Konserve, 2007 ve 2008 yılları için kurumlar vergisi hesaplamasında yatırım indirimi istisnası 
kullanma kararı almıştır. Bu nedenle, 31 Aralık 2008 tarihine kadar gerçekleşmesi beklenen geçici farklar 
üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için kullanılan ana 
oran ana ortaklık için 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle %30’dur. Bağlı ortaklık Harranova Besi yatırım indirimi 
istisnası kullanma kararı almamıştır, bu nedenle geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan 
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için kullanılan oran Harranova Besi için %20’dir. 
 
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan 
bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir. 
 
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve 
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
 Birikmiş geçici  

farklar 
 Ertelenen vergi varlığı / 

(yükümlülüğü) 
 31 Aralık 

2008 
31 Aralık 

2007 
 31 Aralık  

2008 
31 Aralık 

2007 
      
Mahsup edilebilecek mali zararlar 124.003.049 121.862.271  24.800.610 30.912.288 
Maddi ve maddi olmayan 
varlıkların kayıtlı değerleri ile 

    vergi matrahları arasındaki fark 

 
 

9.587.041 

 
 

9.486.163 

  
 

2.149.504 

 
 

1.936.955 
Finansal varlıkların değer artış fonu 
etkisi 

 
(6.004.496) 

 
- 

  
(300.225) 

 
- 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü 7.071.685 7.394.443  1.414.337 1.642.777 
Şüpheli alacak karşılığı 465.198 465.198  93.039 139.560 
Türev araçların makul değer farkı (5.727.095) 298.272  (1.145.419) 89.482 
Gelir tahakkukları (1.670.354) (1.954.780)  (334.071) (586.434) 
Stokların kayıtlı değerleri ile 
   vergi matrahları arasındaki fark 

 
(499.037) 

 
(1.254.655) 

  
(99.807) 

 
(316.741) 

Canlı varlıkların kayıtlı değerleri ile 
   vergi matrahları arasındaki fark 

 
354.925 

 
(134.431) 

  
(70.985) 

 
(26.886) 

Diğer 553.525 1.578.817  183.716 398.956 
 128.134.441 137.741.298  26.690.699 34.189.957 
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DĐP�OT 35 - VERGĐ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ (devamı)  
 
Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü: (devamı) 
 
Ertelenen vergi varlığının, 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Açılış bakiyesi  34.189.957  37.007.635 
Đşletme birleşmesi  -  2.219.142 
Finansal varlıklar değer artış fonuyla ilişkilendirilen kısım  (300.226)  - 
Durdurulan faaliyetler ile ilişkilendirilen vergiler  -  2.441 
Ertelenen vergi geliri / (gideri)  (7.199.032)  (5.039.261) 
  26.690.699  34.189.957 

 
Mahsup edilebilecek mali zararların vadeleri aşağıdaki gibidir:  
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
2008  -  740.258 
2009  39.651.484  53.397.555 
2010  51.224.456  51.224.455 
2011  16.500.004  16.500.003 
2013  16.627.105  - 

  124.003.049  121.862.271 
 
Şirket, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama 
standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolarında 124.003.049 TL (2007:121.862.271 TL) tutarındaki 
mahsup edilebilecek mali zararlar için ertelenmiş vergi varlığı hesaplamıştır. Şirket, bundan sonraki seneler için 
planlamış olduğu karları ile mahsup edilebilecek mali zararları kullanabileceğini öngörmektedir. 
 
DĐP�OT 36 - HĐSSE BAŞI�A KAZA�Ç/(KAYIP) 
 
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde beheri 1 Kuruş nominal değerden hesaplanan bin hisse 
başına (0,53) TL dönem zararı isabet etmiştir (31 Aralık 2007: 1,02 TL). 
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DĐP�OT 37 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
i)  31  Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçlar: 
 
a)  Banka mevduatları 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  193.082  107.919 
  193.082  107.919 

 
b) Finansal borçlar 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Koç Holding A.Ş. (*)                                                                93.269.968  46.588.000 
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.  8.548.390  - 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  32.051.612  14.025.000 
  133.869.970  60.613.000 

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

kredileri ifade etmektedir.  
 

c)   Đlişkili taraflardan alacaklar 
 
  31 Aralık  

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Düzey    72.947.692  57.406.817 
Migros Türk T.A.Ş. (“Migros”) (*)                                              -  8.443.611 
Sumitomo Corporation   821.547  796.215 
Diğer  171.958  112.290 
     
Đlişkili taraflardan alacaklar brüt  73.941.197      66.758.933 
     
Ertelenmiş finansman geliri  (249.940)  (1.062.419) 
     
Đlişkili taraflardan alacaklar  73.691.257      65.696.514 

 
(*) 22 Mayıs 2008 tarihinde ana ortak Koç Holding A.Ş. tarafından satılmıştır. 
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DĐP�OT 37 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 
d) Đlişkili taraflara borçlar 
  
  31 Aralık 

2008 
 31 Aralık 

2007 
     
Sumitomo Corporation  1.667.383      5.228.050 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.   3.732.562      4.044.745 
The Morning Star Company  985.112  - 
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  719.348      813.663 
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.  16.141      413.071 
Koç Holding A.Ş.  845.165      307.858 
Tat Tohumculuk A.Ş.  214.191      8.271 
Türk Traktör  241.400      - 
Diğer  628.427      316.844 
  9.049.729      11.132.502 

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

satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar: 
 
a) Đlişkili taraflara yapılan ürün satışları 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Düzey  407.186.003  371.473.681 
Migros Türk T.A.Ş. (*)   38.723.036  111.858.172 
Sumitomo Corporation  18.767.754  14.897.369 
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.  2.468.389  4.936.776 
Diğer  885.227  - 
  468.030.409  503.165.998 
 
b)     Đlişkili taraflardan yapılan ürün alımları: 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Migros Türk T.A.Ş. (*)                                                                                5.371.046  15.912.329 
Tat Tohumculuk A.Ş.  1.690.649  2.993.723 
Palmira Turizm Ticaret A.Ş.   -  2.083.715 
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt                                               
   Ürünleri Pazarlama A.Ş. 

 
87.815 

  
575.310 

Aygaz A.Ş.  64.427  - 
Ram Dış Ticaret A.Ş  1.275.580  - 
Diğer  617.841  - 
  9.107.358  21.565.077 

 
(*) 22 Mayıs 2008 tarihi itibariyle ana ortak Koç Holding A.Ş. tarafından satılmıştır. 
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DĐP�OT 37 – ĐLĐŞKĐLĐ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
c) Đlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları  
 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.  10.319.509  7.519.502 
Ram Dış Ticaret A.Ş.  -  4.555.694 
Koç Holding A.Ş.  1.230.527  1.385.269 
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  770.702  1.093.883 
Koç Sistem A.Ş.  483.563  462.190 
Opet Petrolcülük A.Ş.  -        459.089 
Koçnet Haberleşme Teknoloji ve Đletişim Hiz. A.Ş.  187.033  160.723 
Diğer  2.169.632  848.318 
  15.160.966  16.484.668 

 
iii) 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren yıllar içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 

ile ilgili finansman giderleri: 
 
a) Faiz gideri 
 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Koç Holding A.Ş.  2.868.089      - 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  6.788.164      4.854.358 
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.   1.118.659      1.728.893 
  10.774.912      6.583.251 
  
 iv) 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerinde sona eren dönemler içinde ilişkili taraflarla yapılan 

işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler: 
 
a)     Kira gideri: 

 
  1 Ocak- 

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.  209.876  202.440 

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

31 Aralık 
2008 

 1 Ocak- 
31 Aralık 

2007 
     
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar  3.405.078  3.410.239 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 
 

a) Sermaye riski yönetimi 
 

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun 
sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak 
veya yeniden düzenlemek için Şirket sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve 
borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
 

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net 
borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç 
tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal borçları, finansal kiralama işlemlerinden borçları, ticari borçları 
ve ilişkili taraflara borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi 
özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
  31 Aralık 

2008 
 31 Aralık 

2007 
     

Toplam Borçlar  354.691.430  225.760.298 
Eksi: Nakit ve Nakit Benzeri Değerler (Dipnot 6)  (339.128)  (328.956) 
     
Net Borç  354.352.302  225.431.342 
     
Toplam Özsermaye  158.390.307  148.566.061 
Toplam Sermaye  512.742.609  373.997.403 
     
Borç Sermaye Oranı  0,69  0,60 

 
Şirket yönetimi, net borcun sermayeye oranını 0,60 ile 0,90 aralığında tutmayı politika olarak belirlemiştir. 
 
b) Finansal Risk Faktörleri 
 
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı 
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.Grubun risk yönetimi programı genel olarak 
mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize 
edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri 
kullanmaktadır. 
  
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü 
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü tarafından finansal risk 
tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına 
yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir 
mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal 
araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği  gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı 
prosedürler oluşturulur. 
 
b.1) Kredi riski yönetimi 
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a 
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği 
olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini 
azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak 
izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve 
onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.  

 

Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin 
ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar    

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2008  Đlişkili Taraf Diğer Taraf Đlişkili Taraf Diğer Taraf 
Bankalardaki 

 Mevduat Türev Araçlar Diğer 

         
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  73.691.257 63.433.447 - 39.239 329.515 - - 
         
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - 19.639.115 - - - - - 
         

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların 
net defter değeri  73.691.257 63.341.275 - 39.329 329.515 - - 
         

B. Koşulları 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  - 92.172 - - - - - 
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - - 
         
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - 2.311.994 - - - - - 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  - 2.311.994 - - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-)  - (2.311.994) - - - - - 
   - 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  - - - - - - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
         
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar    

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar    

31 Aralık 2007  Đlişkili Taraf Diğer Taraf Đlişkili Taraf Diğer Taraf 
Bankalardaki 
 Mevduat Türev Araçlar Diğer 

         
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  65.696.514 5.554.923 - 110.128 324.591 - - 
         
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - - 
         

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların 
net defter değeri  65.696.514 5.432.876 - 110.128 324.591 - - 
         

B. Koşulları 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  - 122.047 - - - - - 
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - - 
         
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - 2.306.840 - - - - - 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  - 2.306.840 - - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-)  - (2.306.840) - - - - - 
   - 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  - - - - - - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
 

 Alacaklar     

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

       

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 92.172 - - - - 92.172 

       

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - - - - - - 

       

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - - - - - - 

       

Toplam vadesi geçen alacaklar 92.172 - - - - 92.172 

       

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ (devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
 

 Alacaklar     

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

       

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 122.047 - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş - - - - - - 

       

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - - - - - - 

       

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - - - - - - 

       

Toplam vadesi geçen alacaklar 122.047 - - - - - 

       

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.2) Likidite risk yönetimi   
 
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin 
kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. 
Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak 
suretiyle, yönetir. Grup’un likidite riskini azaltmak için,  ihtiyaç halinde kullanacağı, bilanço tarihi itibariyle 
kullanmamış olduğu krediler 8. notta açıklanmıştır. 
 
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler 
esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil 
edilmiştir. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir. 
Vadeli işlem araçları brüt ödenmesi gereken vadeli işlemler için  net olarak ödenir ve iskonto edilmemiş, brüt 
nakit giriş ve çıkışları üzerinden realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman  açıklanan tutar, 
rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı  kullanılarak belirlenir. 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.2) Likidite risk yönetimi  (devamı) 
 

31 Aralık 2008             

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter 
Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan       
  finansal yükümlülükler       
       
Banka kredileri 291.651.252 295.636.292 242.307.049 22.935.183 30.394.060 - 
Ticari borçlar 53.990.449 53.990.449 53.990.449 - - - 
Đlişkili taraflara borçlar 9.049.729 9.049.729 9.049.729 - - - 
Toplam yükümlülük 345.691.430 358.676.470 305.347.227 22.935.183 30.394.060 - 
 

31 Aralık 2007             

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter 
Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan       
  finansal yükümlülükler       
       
Banka kredileri 173.446.388 180.536.277 - 96.402.880 84.133.397 - 
Ticari borçlar 41.181.408 41.181.408 41.181.408 - - - 
Đlişkili taraflara borçlar 11.132.502 11.132.502 11.132.502 - - - 
Toplam yükümlülük 225.760.298 232.850.187 52.313.910 96.402.880 84.133.397 - 
 
31 Aralık 2008 

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev  finansal 
yükümlülükler       
Türev nakit girişleri 46.785.000 38.140.000 38.140.000 - - - 
 
31 Aralık 2007 

Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev  finansal 
yükümlülükler       
Türev nakit girişleri 2.583.000 2.583.000 - 2.583.000 - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.3) Piyasa riski yönetimi  
 
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki 
değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri 
kontrol altında tutabilmek için Grup, aşağıdakilerin de dahil olduğu türev niteliğinde olan çeşitli finansal araçlar 
kullanmaktadır: 
 

1. yabancı para cinsinden olan borçlardan doğan döviz kuru riskini kontrol altında tutabilmek için 
yapılan vadeli döviz alım sözleşmeleri 

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

 
Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri  ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir. 
 
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya  maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, 
önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır. 
 
b.3.1) Kur riski yönetimi 
 
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış 
politikalara dayalı olarak yapılan  vadeli döviz alım/satım  sözleşmeleri ile yönetilmektedir. 
 
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan 
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle  dağılımı aşağıdaki gibidir:  
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) 

31 Aralık 2008 Toplam       
 TL Karşılığı ABD Doları Euro Diğer 
1.    Ticari alacaklar 19.182.597 18.768.207 414.390 - 
2.a  Parasal finansal varlıklar 17.603 16.405 762 436 
2.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3.    Diğer 2.364.505   2.364.505 -  -  
4.    DÖNEN VARLIKLAR 21.564.705     21.149.117      415.152      436   
5.    Ticari alacaklar - - - - 
6.a  Parasal finansal varlıklar - - - - 
6.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
7.    Diğer - - - - 
8.    DURAN VARLIKLAR - - - - 
9.    TOPLAM VARLIKLAR 21.564.705 21.149.117 415.152 436 
10.   Ticari borçlar (4.112.381) (3.134.801) (977.275) (305) 
11.   Finansal yükümlülükler (143.661.741) (140.097.386) (3.564.355) - 
12.a Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13.   KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (147.774.122)   143.232.187)  (4.541.630)      (305)   
14.   Ticari borçlar - - - - 
15.   Finansal yükümlülükler - - - - 
16.a Parasal olan diğer yükümlülükler  - - - - 
16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17.   UZUN VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - 
18.   TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (147.774.122)   143.232.187)  (4.541.630)      (305)   
19.   Bilanço dışı türev araçların net varlık /     
          yükümlülük pozisyonu (19a-19b) 52.930.500 52.930.500 - - 
19.a  Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden        

türev ürünleri tutarı 52.930.500 52.930.500 - - 
19.b  Pasi karakterli bilanço dışı döviz cinsinden                              

türev ürünleri tutarı - - - - 
20.    Net yabancı para varlık yükümlülük 

pozisyonu (73.278.917) (69.152.570) (4.126.478) 131 
21.   Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / 

yükümlülük pozisyonu  
        (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a) (73.278.917) (69.152.570) (4.126.478) 131 
22.   Döviz hedge’i için kullanılan finansal 

araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - - 
23.   Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı - - - - 
24.   Đhracat 38.871.292 38.871.292 - - 
25.   Đthalat 11.564.443 11.564.443 - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) 

31 Aralık 2007 Toplam       
 TL Karşılığı ABD Doları Euro Diğer 
1.    Ticari alacaklar 7.655.641 7.387.537 258.556 9.548 
2.a  Parasal finansal varlıklar 3.844 153 3.443 248 
2.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3.    Diğer - - - - 
4.    DÖNEN VARLIKLAR         7.659.485          7.387.690   261.999     9.796   
5.    Ticari alacaklar - - - - 
6.a  Parasal finansal varlıklar - - - - 
6.b  Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
7.    Diğer - - - - 
8.    DURAN VARLIKLAR - - - - 
9.    TOPLAM VARLIKLAR         7.659.485          7.387.690   261.999     9.796   
10.   Ticari borçlar (6.906.905) (6.546.002) (360.579) (324) 
11.   Finansal yükümlülükler (96.025.850) (82.808.539) (13.217.311) - 
12.a Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13.   KISA VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER (102.932.755) (89.354.541) (13.577.890) (324) 
14.   Ticari borçlar - - - - 
15.   Finansal yükümlülükler - - - - 
16.a Parasal olan diğer yükümlülükler  - - - - 
16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17.   UZUN VADELĐ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - 
18.   TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (102.932.755) (89.354.541) (13.577.890) (324) 
19.   Bilanço dışı türev araçların net varlık /     
          yükümlülük pozisyonu (19a-19b) 34.941.000 34.941.000 - - 
19.a  Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden        

türev ürünleri tutarı 34.941.000 34.941.000 - - 
19.b  Pasi karakterli bilanço dışı döviz cinsinden                              

türev ürünleri tutarı - - - - 
20.    Net yabancı para varlık yükümlülük 

pozisyonu (60.332.270) (47.025.851) (13.315.891) 9.472 
21.   Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / 

yükümlülük pozisyonu  
        (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a) (60.332.270) (47.025.851) (13.315.891) 9.472 
22.   Döviz hedge’i için kullanılan finansal 

araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - - 
23.   Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı - - - - 
24.   Đhracat 34.184.428 34.184.428 - - 
25.   Đthalat 13.591.539 13.591.539 - - 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık 

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

 
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere  Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan 
oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık 
analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar  ve söz konusu kalemlerin yıl 
sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki 
yurt dışı faaliyetler için kullanılan,  krediyi alan ve de kullanan tarafların  fonksiyonel para birimi dışındaki  
kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda  ve diğer  özkaynak kalemlerindeki artışı  ifade eder. 
 
Kur riskine duyarlılık 
 

    Vergi Öncesi Kar / (Zarar)   

     Yabancı paranın     Yabancı paranın    

31 Aralık 2008    değer kazanması     değer kaybetmesi    

            
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 

ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   (12.208.307)    12.208.307    
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   5.293.050    (5.293.050)    

ABD Doları net etki   (6.915.257)    6.915.257    

            

Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

Avro net varlık / yükümlülük   (412.648)    412.648    

Avro riskinden korunan kısım (-)   -  -   

Avro  net etki   (412.648)    412.648    

            

TOPLAM   (7.169.955)    7.169.955    
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık (devamı) 
 

    Kar / Zarar   
     Yabancı paranın     Yabancı paranın    
31 Aralık 2007    değer kazanması     değer kaybetmesi    
            
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde 

ABD Doları net varlık / yükümlülüğü   (8.196.685)    8.196.685    
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)   3.494.100    (3.494.100)   
ABD Doları net etki   (4.702.585)    4.702.585    

            
Avro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

Avro net varlık / yükümlülük   (1.331.589)    1.331.589    

Avro riskinden korunan kısım (-)           

Avro  net etki   (1.331.589)    1.331.589    

            

TOPLAM   (6.034.174)    6.034.174    
 
Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri  
 
Grup, belirli yabancı para cinsinden olan ödemeler ve tahsilatlardan meydana gelen risklerin belli bir bölümünü 
karşılaması amacıyla vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri gerçekleştirir.  

 
Aşağıdaki tablo, rapor tarihi itibariyle gerçekleşmemiş olan vadeli döviz alım/satım sözleşmelerinin detayını 
vermektedir: 
 
Gerçekleşmemiş 
alım/satım 
sözleşmeleri 

Ortalama kur  Yabancı para   Gerçeğe uygun değeri 

2008  2007  2008  2007   2008  2007 

ABD Doları alımı             

3 Aydan az 1,5595  1,2915  30.000.000  2.000.000   46.785.000  2.583.000 
 
Gerçekleşmemiş 
alım/satım 
opsiyonları 

      
Ortalama kur  Yabancı para   Gerçeğe uygun değeri 

2008  2007  2008  2007   2008  2007 

ABD Doları alımı             

 3 Aydan az 1,5450  1,3150  5.000.000  28.000.000   7.725.000  36.820.000 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
Vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri (devamı) 
 
Yabancı para satınalma opsiyonlarından alacakların 31 Aralık  2008 tarihi itibariyle detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Đşlem tarihi  Vade  Tutar USD  Kur 
11 Temmuz 2008  15 Ocak 2009  5.000.000  1,2700 
 
 
Yabancı para satınalma opsiyonlarından alacakların 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Đşlem tarihi  Vade  Tutar  Kur 
19 Eylül 2007  28 Şubat 2008  5.000.000  1,3500 
24 Eylül 2007  28 Şubat 2008  5.000.000  1,3500 
2 Ekim 2007  31 Mart 2008  3.000.000  1,2900 
2 Ekim 2007  31 Mart 2008  5.000.000  1,3200 
8 Ekim 2007  30 Nisan 2008  5.000.000  1,2700 
8 Ekim 2007  30 Nisan 2008  5.000.000  1,3000 

 
Yabancı para satınalma taahhütlerinden  alacakların 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Đşlem tarihi  Vade  Tutar  Kur 
18 Temmuz 2008  20 Ocak 2009  20.000.000  1,2860 
1 Ağustos 2008  20 Ocak 2009  10.000.000  1,2420 
 
Yabancı para satınalma taahhütlerinden  alacakların 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Đşlem tarihi  Vade  Tutar  Kur 
2 Ekim 2007  25 Nisan 2008  2.000.000  1,2915 

 
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi 
 
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. 
Söz konusu risk, Grup tarafından, faiz oranı takas sözleşmeleri ve vadeli faiz oranı sözleşmeleri yoluyla sabit ve 
değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma 
stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk  ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. 
Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun  gözden geçirilmesi 
gerekse faiz harcamalarının  farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. 
 
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 
Faiz Pozisyonu Tablosu     

       
    31 Aralık 2008  31 Aralık 2007 

Sabit Faizli Araçlar       
   

   
Finansal Yükümlülükler   

147.952.778  77.172.470 
       

Değişken Faizli Finansal Araçlar     
       

Finansal Yükümlülükler    143.678.950  96.025.850 
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DĐP�OT 38 – FĐ�A�SAL ARAÇLARDA� KAY�AKLA�A� RĐSKLERĐ� �ĐTELĐĞĐ VE DÜZEYĐ 

(devamı) 
 
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 
 
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi 
 
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanların maruz kaldığı  faiz oranı 
riskleri baz alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli yükümlülüklerin analizinde yıl sonundaki bakiyenin tüm yıl 
boyunca var olduğu varsayımı kullanılmiştır. Grup yönetimi, faiz oranlarında %1’lik bir dalgalanma 
beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır. 

 
Raporlama tarihinde faiz oranlarında %1’lik bir düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması 
durumunda vergi öncesi dönem karı / zararı 1.400.901 TL yüksek / düşük olacaktı. 
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DĐP�OT 39 – FĐ�A�SAL ARAÇLAR 
 

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri            
               
  Đtfa edilmiş      Đtfa edilmiş       

  değerinden gösterilen  Krediler ve  Satılmaya hazır  değerinden gösterilen    Gerçeğe uygun   

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

Finansal varlıklar               
Nakit ve nakit benzerleri  339.128  -  -  -  339.128  339.128  6 
Đlişkili taraflardan ticari alacaklar  -  73.691.257  -  -  73.691.257  73.691.257  37 
Diğer ticari alacaklar  -  63.433.447  -  -  63.433.447  63.433.447  10 
Finansal yatırımlar  -  -  10.543.256  -  10.543.256  10.543.256  7 
               

Finansal yükümlülükler               

Finansal borçlar  -  -  -  291.651.252  291.651.252  291.651.252  8 

Đlişkili taraflara ticari borçlar  -  -  -  9.049.729  9.049.729  9.049.729  37 

Diğer ticari borçlar  -  -  -  53.990.449  53.990.449  53.990.449  10 
               
  Đtfa edilmiş      Đtfa edilmiş       

  değerinden gösterilen  Krediler ve  Satılmaya hazır  değerinden gösterilen    Gerçeğe uygun   

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

Finansal varlıklar               
Nakit ve nakit benzerleri  328.956  -  -  -  328.956  328.956  6 
Đlişkili taraflardan ticari alacaklar  -  65.696.514  -  -  65.696.514  65.696.514  37 
Diğer ticari alacaklar  -  5.554.923  -  -  5.554.923  5.554.923  10 
Finansal yatırımlar  -  -  8.071.084  -  8.071.084  8.071.084  7 
               

Finansal yükümlülükler               

Finansal borçlar  -  -  -  173.446.388  173.446.388  173.446.388  8 

Đlişkili taraflara ticari borçlar  -  -  -  11.132.502  11.132.502  11.132.502  37 

Diğer ticari borçlar  -  -  -  41.181.408  41.181.408  41.181.408  10 
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DĐP�OT 39 – FĐ�A�SAL ARAÇLAR 
 
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri 
 
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir: 
 

• Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören  finansal varlık ve yükümlülüklerin 
gerçeğe uygun değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden belirlenir. 
 

• Türev araçları haricindeki diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri genel kabul 
görmüş fiyatlama modelleri çerçevesinde belirlenir. Söz konusu modeller, gözlemlenebilen veri piyasa 
işlemlerinden kaynaklanan fiyatları esas alan indirgenmiş nakit akımlarını temel alır. 
  

• Türev araçların gerçeğe uygun değeri, kote edilmiş fiyatları kullanılmak suretiyle hesaplanır. Fiyatların 
mevcut olmadığı durumlarda, opsiyon hakkı bulunmayan türev araçların, (forward) vadeleri için 
uygulanabilir getiri eğrisi kullanılmak suretiyle indirgenmiş nakit akımı analizi kullanılır. Öte yandan, 
opsiyon içeren türev araçlar için opsiyon fiyatlama modeli kullanılır. 

 
DĐP�OT 40 - BĐLA�ÇO TARĐHĐ�DE� SO�RAKĐ OLAYLAR 
 
Grup, 13 Ocak 2008 tarihinde kısa vadeli borçlarının yapılandırılması ve işletme sermayesi ihtiyacında 
kullanılmak üzere, National Bank of Greece, Londra Şubesi’nden 40.000.000 USD tutarında 1 yıl anapara geri 
ödemesiz dönem olmak üzere toplam 3 yıl vadeli, Libor+5.25% faiz oranlı orta vadeli kredi kullanma anlaşması 
imzalamıştır. 
 
Grup’un ana ortağı olan Koç Holding A.Ş. tarafından uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen kredinin, 
toplam 30.000.000 ABD doları tutarındaki kısmı Grup Đştiraki olan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. 
tarafından mevcut kısa vadeli kredilerinin geri ödemesinde kullanılmasına karar verilmiştir. Sözkonusu kredi 
için, imzalanan sözleşmedeki genel esaslar çerçevesinde anapara ödemesi dönem sonunda yapılacak olup, 1 yıl 
vade, 3 veya 6 ayda bir faiz ödeme opsiyonu, banka masrafları hariç Libor+%2,5 faiz oranı geçerli olacaktır. 
 
DĐP�OT 41 -  FĐ�A�SAL TABLOLARI Ö�EMLĐ ÖLÇÜDE ETKĐLEYE� YA DA FĐ�A�SAL 

TABLOLARI� AÇIK, YORUMLA�ABĐLĐR VE A�LAŞILABĐLĐR OLMASI 
AÇISI�DA� AÇIKLA�MASI GEREKE� DĐĞER HUSUSLAR 

 
Grup, Seri XI No 29 sayılı Tebliğ’e uyumlu olarak finansal tablolarını 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere uygulamıştır. Seri XI No 29 sayılı tebliğe 
uyumlu olmak açısından 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren muhasebe politikalarında gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 
 
Grup’un iş ortaklığı olan Tariş-Tat Alkollü Đçecekler A.Ş.’nin 24 Haziran 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında 12.000.000 TL tutarında sermaye artırımı kararı alınmıştır. Fakat Grup,  rüchan hakkını kullanmama 
kararı almış ve bu karar neticesinde sermaye artırımı öncesinde %50 olan iştirak payı %18,42’ye düşmüştür. Bu 
iştirak yapısı değişikliği sonrası daha önce iş ortaklığı olarak konsolide mali tablolarda gösterilen Tariş-Tat Alkollü 
içecekler A.Ş., 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda finansal yatırımlar hesabı altında 
gösterilmektedir. Đştirak yapısındaki bu değişiklikten sonra 31 Aralık 2007 tarihli mali tablolarda “diğer uzun vadeli 
yükümlülükler” hesap grubu altında gösterilen “müşterek yönetime tabi ortaklıklardan doğan yükümlülükler” 
ortadan kalkmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 


