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GÜNDEM

1.  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2.  2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3.  2014 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

4.  Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek  
Genel Kurul’un onayına sunulması,

5.  Yönetim Kurulu’nun 2014 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr paylarının oranlarının 
belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü  
veya reddi.

6.  Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.  Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8.  2015 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

9.  Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin  
huzur haklarının tespiti,

10.  Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması, 

11.  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 
“Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12.  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan 
işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13.  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine vermiş 
olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda 
ortaklara bilgi verilmesi,

14.  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel 
Kurul’un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15.  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, 
Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 
neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıklarının 
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya 
da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi 
kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

16.  Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı  
muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

17. Dilek ve Temenniler.

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.  

Ödenmiş Sermaye   
45.000.000.-tl.

merkez  
İStAnBul

45. yıl

26 mart 2015 perşembe, Saat: 11.00’de toplanan 
pay Sahipleri Genel kurul toplantısına Sunulan  

2014 yılı  
Genel kurul Gündemİ 

• 
 yıllık FAAlİyet rAporu 

• 
BİlAnÇolAr, Gelİr tABlolArı, AÇıklAmAlArı 

• 
 BAĞımSıZ denetleme kuruluŞu rAporu
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Hayrullah Nur Aksu:  Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Osman Bubik:  Yönetim Kurulu Üyesi

8- Ödenmiş Sermaye :  45.000.000,- TL.

9- Net Dönem Kârı: 21.820.488,- TL

10- Sermaye Yapısı: Şirketin ödenmiş sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş Nominal değerde 600  
(Altı yüz) adet A Grubu ve 4.499.999.400 (Dört milyar dört yüz doksan dokuz milyon-dokuz 
yüz doksan dokuz bin dört yüz) adet B grubu olmak üzere 4.500.000.000 (Dört milyar beş yüz 
milyon) paya bölünmüştür. A grubu paylardan 120 (yüz yirmi) adedi nama, 480 (Dört yüz seksen) 
adedi hamiline yazılıdır. B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin %10’undan  
fazlasına sahip ortağımız sadece Recep Gençer’dir, payının sermayeye oranı %40,44’dür.

11- Kar Payı Oranları: Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları 2011: % 984,39  
2012: %89,64 2013: Kar dağıtılmamıştır.

12- Hisse Senedi Fiyatları : Şirketimizin hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de kayıtlıdır. Hisse 
senetlerinin BIST’te 31 Aralık 2014 tarihinde işlem gördüğü, Ağırlıklı Ortalama Fiyatı 13,63 TL.’dir.

13- Üst Düzey Yöneticiler :

 Y. Kemal Gençer: Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Genel Müdür 
 Mehmet Odabaşı: Fabrikalar Müdürü 
 Rıdvan Memiş: Genel Müdür Muavini ( Ticari - İdari ) 
 Günseli Ağa: Muhasebe ve Mali İşler Müdürü

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 
1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran 
pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların 
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatış-
masına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı ortaklıkları 
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirket’in veya bağlı 
ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına 
yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla 
girmesi kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilen işlem olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kar payı 
gibi mali menfaatlerin toplam tutarı ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile 
ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 4.001.967,- TL’dir.

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Şirket içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

1-Yatırımlar:   
Şirket tarafında 140.750.000,-EURO bedelle kurulmasına karar verilen Türkiye’nin ilk granül  
stabilize Amonyum Nitrat/ granül Kalsiyum Amonyum Nitrat kimyevi gübre kompleksi ve  

YILLIK FAALİYET RAPORU 
GeNel BilGileR

1- Raporun Dönemi :  01.01.2014 – 31.12.2014

2- Ortaklığın Ünvanı: BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

3- Ticaret Sicil No : 156662

4- Merkez Adres ve Tel. No. :  Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL 0 212 293 08 85

5- Fabrika Adres ve Tel. No. : Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km. Erdek/BALIKESİR 0 266 714 10 00

6- internet Sitesi : www.bagfas.com.tr

7- Yönetim Kurulu Üyeleri :  Murahhas Üye dahil 26 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul tarafından  
3 yıl için seçilmişlerdir.

Y. Kemal Gençer :  Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 
Buket Gençer Şahin:  Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ahmet Gençer :Yönetim Kurulu Üyesi 
Hayrullah Nur Aksu :  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Osman Akın: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Osman Bubik:  Yönetim Kurulu Üyesi 
Hasan ibrahim Kınay : Yönetim Kurulu Üyesi

Yetki Sınırları:  Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ve Şirket Esas Sözleşmesi ilgili maddelerinde  
öngörülen yetkilere sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite : 26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda seçilmişlerdir.

Dr. Osman Akın :  Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Hayrullah Nur Aksu:  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi : 26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu  
Toplantısında seçilmişlerdir.

Hayrullah Nur Aksu : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Buket Gençer Şahin:  Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Dr. Osman Bubik:  Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Nadir Günak:  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (Şirketimiz 24.06.2014 tarihli Yöne-
tim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 
11. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde görevli ve Tebliğ’de öngörülen 
şartlara haiz, 200565 no’lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve 700587 no’lu Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi Bay Mahmut Nadir Günak’ın Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.)

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevle-
rini de yerine getirecektir.

Riskin Erken Saptanması ve 
Yönetimi Komitesi :  26 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda seçilmişlerdir.

YILLIK FAALİYET RAPORU  
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Diğer Durumlar:

1- Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum: 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2015 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda 
açıkladığımız “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2014-31.12.2014 döneminde de uyulmuş ve 
bu ilkeler uygulanmıştır. Kurumsal Yönetim Raporu eklidir.

2- Dönem içinde esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler : 
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Serma-
ye Piyasası Kurulu’nun 13.12.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-3639 sayı ve 12699 no’lu kararı 
ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 26.12.2013 tarih ve 67300147-431.02-1997-1698652-
12739 sayı ve 8958 no’lu kararı ile alınan izinler doğrultusundaki tadil tasarısı 27 Mart 2014 
tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve kabul edilerek onaylanmıştır. Genel 
Kurul kararları 7 Nisan 2014 tarihinde tescil ve 11 Nisan 2014 tarih ve 8548 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde ilan olunmuştur.

27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildiği şekli ile Şirket sermayesinin 
esas sermaye sistemi içerisinde ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden 
karşılanmak üzere 9.000.000,-TL’den 45.000.000,-TL’ye artırılması talebi ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’na yapılan başvuru, Kurul’un 08.08.2014 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

08 Eylül – 22 Eylül 2014 tarihleri arasında yeni pay alma hakları kullandırılmış, kullanılmayan 
paylar 26 Eylül – 29 Eylül 2014 tarihleri arasında Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satılmıştır.  
Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin yeni şekli 9 Ekim 2014 tarihinde 
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve 15 Ekim 2014 tarih ve 8673 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

3- Personel ve işçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: 
Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 312 kişidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında 
herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında 
sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik  
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2014 tarih ve 7989 sayılı yetki belgesi ile Petrol-İş 
Sendikası’na işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetki verilmiştir. Sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine Yüksek Hakem Kurulu’na gidilmiş,  
Yüksek Hakem Kurulu 14.01.2015 tarih 2014/169 Esas No., 2015/7 Karar No. ile sözleşme  
uyuşmazlık konusu olan maddelerin düzenlenmesine karar vermiştir. Yüksek Hakem Kurulu’nun 
bu kararı 30.01.2015 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.

4- Kâr Dağıtım Politikası:  
27.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Şirket Yönetim Kurulu’nun 01.01.2013-
31.12.2013 hesap dönemine ait mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2013 yılı kârından kanun-
lara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın ortaklara 
dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması önerisi aynen kabul edilmiştir.

5- Merkez Dışı Şubeler : 
 Ankara’da bir irtibat bürosu, Mersin, Muratlı ve Gelibolu’da olmak üzere 3 adet deposu bulunmaktadır.

20.000 tonluk amonyak tankı inşaatı işinin temel atma töreni 03.03.2013 tarihinde Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleştirilmiş olup yapım çalışmaları  
tamamlanma aşamasındadır.

2- iştiraklerimiz : 

• BADeTAŞ BANDıRMA DeNiz TAŞ. A.Ş.

Sermayesi : 400.000.-TL.
Konusu : Deniz taşımacılığı, romörkaj hizmetleri
İştirak Payı: 186.801.-TL.
İştirak Taahhüt Borcu :        -
İştirak Oranı :  % 46,70

• BAGASAN BAGFAŞ AMBAlAj SAN. A.Ş.

Sermayesi : 100.000.- TL.
Konusu : Ağır hizmet torbaları üretimi
İştirak Payı: 3.325.-TL.
İştirak Taahhüt Borcu :        -
İştirak Oranı : % 3,33

• BAGFAŞ SeRviS PAzARlAMA lTD. ŞTi.

Sermayesi : 100.000.- TL.
Konusu : Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler
İştirak Payı: 55.000.- TL.
İştirak Taahhüt Borcu :         -
İştirak Oranı : % 55

• BAGFAŞ TeKNiK MÜTeAHHiTliK lTD. ŞTi.

Sermayesi : 10.000.- TL.
Konusu : Teknik bakım hizmetleri
İştirak Payı: 4.000.- TL.
İştirak Taahhüt Borcu :        -
İştirak Oranı : % 40,00

3- Şirket aleyhine açılan önemli davalar :  
Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 01.04.2013 tarihinde İstanbul 30. Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nde Şirketimiz aleyhine “Haksız rekabet durumunun tespiti, önlenmesi ve 
sonuçlarının ortadan kaldırılması (men’i ve ref’i)” talebi ile açılan dava devam etmekte olup, 
30.12.2014 tarihli duruşma 20.04.2015 tarihine ertelenmiştir.

4- Dönem içerisinde Yapılan Bağışlar :   
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen 
esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir. 27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul 
toplantısında, Şirketin 2014 yılında maksimum 400.000,- TL bağış yapabilmesi kararlaştırılarak 
yer ve ödeme miktarları hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi içinde yapılan bağışlar 80.770,-TL tutarındadır.

5- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 
verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU  
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2- Satışlar

2.1 Yurt içi Satışlar

yurtİÇİ GüBre SAtıŞlAr (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
AS 76.000 145.085
dAp 26.136 44.912
npk(12.30.12) 34.500 57.783
npk(15.15.15) 17.702 11.324
np(20.20.0) 52.946 85.997
np(10.25.20) 25.416 0
AS(İtHAl) 1.757 0
TOPLAM 234.457 345.101

yurtİÇİ GüBre SAtıŞlAr (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
BAyİler  120.567 195.868

toplu SAtıŞ 113.890 149.233

yurtİÇİ ASİt SAtıŞlAr (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
SülFürİk ASİt (%100’lük) 12.671 16.256

FoSForİk ASİt 4.989 18.355

SAtıŞlAr (kWh) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
elektrİk enerJİSİ 2.767.509 3.078.242

2.2 ihracat

İHrACAt (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
AS 0 3.657
dAp 108.155 31.858
np(20.20.0) 22.777 18.000
npk(15.15.15) 96 21.500
np(10.20.0) 8.990 8.715
np(16.20.0) 0 0
Sülfürik Asit 0 247
TOPLAM 140.018 83.977
TOPLAM DEĞER (USD) 61.644.400 34.118.213

6- Sosyal Sorumluluk:  
Şirketimiz aleyhine çevreye verdiği zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamaktadır.

Pazar Durumu

Şirketimiz 2014 yılında da sektör pazarında Bagfaş ismi ile özdeşleşmiş “ Türk çiftçisine en kaliteli 
gübreyi, en uygun fiyatla sunma “ prensibinden hiçbir taviz vermeksizin stratejileri doğrultusunda 
satış programını yaparak sayıları 612’i bulan bayileriyle yine ülke çapında fiyat belirleyicisi olmuş, 
bunun yanında da özel imalatları ile ihracat faaliyetlerine devam etmiştir.

Mal ve Hizmetlere İlişkin Bilgiler

1- Üretimler

A) Asit Tesislerimizde:

üretİm (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
SülFürİk ASİt 398.572 377.835
FoSForİk ASİt 104.752 87.714

B) Kimyevi Gübre Tesislerimizde:

üretİm (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
AS 92.642 166.410
dAp 138.367 50.955
npk(12.30.12) 34.500 58.029
npk(15.15.15) 13.714 37.334
np(20.20.0) 71.220 101.720
np(10.25.20) 25.416 0
np(10.20.0) 8.990 8.735

TOPLAM 384.849 423.183

C) Enerji Üretim Tesislerimizde :

üretİm (kWh) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013

elektrİk enerJİSİ 45.277.784 38.440.505

YILLIK FAALİYET RAPORU  
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3.3 Finansal Oranlar

(%) 31.12.2014 31.12.2013
CArİ orAn 1,70 1,98
lİkİdİte orAnı 0,86 1,14
toplAm BorÇlArın toplAm  
AktİFlere orAnı

0,61 0,55

ÖZSermAye/toplAm BorÇlAr orAnı 0,64 0,81

4- 2014 faaliyet yılı sonuçlarının değerlendirilmesi

2014 yılında Şirketimiz toplam 384.849 ton kimyevi gübre, 398.572 ton Sülfürik Asit ve 104.752 
ton ticari fosforik asit üreterek bu üretimler için toplam 286.893.665,- TL. üretim masrafı yap-
mıştır. Bunun yanında 2014 yılında  kullanılan sevk öncesi ihracaat kredisi 3.750.000,- TL ana para  
ve 137.592,- TL faiz olmak üzere toplam 3.887.592,- TL; ayrıca uzun dönem yatırım kredisi için 
8.549.874,- TL (3.122.390,-Euro) faiz ve 526.096,- TL (176.951,- Euro) taahhüt komisyonu olmak 
üzere toplam 9.075.970,- TL ilgili bankalara ödenmiştir.  Tarafımızdan yapılan CAN-AN yatırımı 
ek işleri için 45.754.552,- TL (30.402.242,- TL, 4.958.588,- Euro, 435.000,- USD) avans ve peşi-
nat ödemesi yapılmıştır.  Bunlara ilave 17.443.478,- TL işçilik ve personel giderleri, 2.355.472,- 
TL bakım ve onarım giderleri ve 2.131.550 TL vergi olmak üzere Şirket’imiz kasasından takriben 
367.542.279,- TL yıllık ortalama USD kuru ile  168.103.860,-  USD bir ödemede bulunulmuştur. 

Netice itibariyle satışa sunulan 374.475 ton 7 cins kimyevi gübre, 12.671 ton Sülfürik Asit, 4.989 
ton Fosforik Asit ve 2.767.509 kWh elektrik enerjisi satışından toplam 330.333.074,- TL’lık satış 
geliri elde edilirken, maliyet değeri üzerinden 39.215.317,- TL.’lık kimyevi gübre dönem sonu 
stoğu olarak 2015 yılına devretmiştir. İzah edilen bu üretim ve pazarlama faaliyetleri neticesinde 
Bagfaş’ın 2014 yılı cirosu KDV hariç 330.333.074,- TL’sı olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirlerimiz 
330.333.074,- TL’sı ve esas faaliyetlerden diğer gelirler 21.976.150,-TL’sından üretim, tedarik 
ve pazarlaması yapılan kimyevi gübre ve asitlerin satışa arz maliyeti olan 335.374.801,- TL.’nın 
çıkarılması neticesi 16.934.423,- TL.’sı esas faaliyet kârımız oluşmuştur. Bu kâra menkul yatırım 
net gelirimiz 7.196.504,- TL.’nın ilavesi ve Şirket’imiz finansman giderleri 334.394,- TL.’nın tenzili 
neticesinde 23.796.533,- TL.’lık vergi öncesi kâr oluşmuştur. 

Sayın Ortaklarımız,

Bagfaş, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., 2014 yılında, tasvip ve tasdiklerinize sunduğumuz bi-
lançosu ile 330.333.074.-TL’lık bir satış cirosuna ulaşarak 23.796.533,-TL sı kâr sağlamıştır. 

Malumları olabileceği ve veya anlaşılabileceği gibi 2014 yılı siyasi, sosyal ve ekonomik dalgalan-
maların yine had safhada olduğu yıllardan biri olmuştur.  Buna rağmen Şirketimiz, inşa ve mon-
tajına başladığı Türkiye’nin ilk “granül stabilize Amonyum Nitrat, granüle Kalsiyum Amonyum 
Nitrat tesisi” yanında 20.000 tonluk Amonyak tankı ve Denizden soğutma suyu alma ünitesi ile 

2.3 Toplam Satışlar

toplAm SAtıŞlAr (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
AS 76.000 148.742
dAp 134.291 76.770
npk(12.30.12) 34.500 57.783
npk(15.15.15) 17.798 32.824
np(20.20.0) 75.723 103.997
np(10.25.20) 25.416 0
np(10.20.0) 8.990 8.715
AS(İtHAl) 1.757 0
TOPLAM 374.475 428.831

toplAm SAtıŞlAr (ton) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
SülFürİk ASİt (%100’lük) 12.671 16.503
FoSForİk ASİt 4.989 18.355

SAtıŞlAr (kWh) 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
elektrİk enerJİSİ 2.767.509 3.078.242

3 – Finansal Durum

3.1 Özet Bilanço (Tl)

(TL) 31.12.2014 31.12.2013
dÖnen VArlıklAr 196.691.552 169.148.334
durAn VArlıklAr 529.644.664 328.421.567
TOPLAM VARLIKLAR 726.336.216 497.569.901

kıSA VAdelİ yükümlülükler 115.403.559 85.307.682
uZun VAdelİ yükümlülükler 328.344.823 189.310.954
ÖZkAynAklAr 282.587.834 222.951.265
TOPLAM KAYNAKLAR 726.336.216 497.569.901

3.2 Özet Gelir Tablosu (Tl)

(TL) 31.12.2014 31.12.2013
SAtıŞ Gelİrlerİ 330.333.074 330.373.888
eSAS FAAlİyet kÂrı/ZArArı 16.934.423 29.272.364
VerGİ ÖnCeSİ FAAlİyet kÂrı/ZArArı 23.796.533 2.391.251
dÖnem kÂrı/ZArArı 21.820.488 2.075.935
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yerli müteahhit ve taşeronlarca da yapılan 40.000 tonluk yeni Nitratlı gübre ambarı ve saatde 
500 t Nitratlı kimyevi gübre nakil ve yükleme üniteleri ve kalzit öğütme tesisinin bitirilmesine 
hız vererek; 27 Mart 2014 tarihinde siz Sayın Ortaklarımıza Murahhas Aza tarafından verilen sözü 
Allah’ın izniyle yerine getirmek üzeredir. Verilen söz çerçevesinde büyük bir aksilik söz konusu 
olmadığı takdirde bu tesislerin 2015 Nisan ayı içinde devreye alınmasına peyderpey başlanarak, 
yine Allah’ın izniyle Mayıs ayı sonuna doğru üretime alınması gerçekleşecektir. Bunu takiben aylar 
içinde üretim yeknesak hale getirilerek, hem pazarlama taahhütlerimiz yerine getirilmeye, hem de 
bayilerimize nitratlı gübre sevkiyatına başlanacaktır.

Alınan bu neticeler esasında bir kamu görevi yapmakta olan Şirketimizin milli menfaatlerimizi 
herşeyin üstünde tutarak, ortak ve çalışanlarını da mağdur etmeksizin yakın geleceğe güvenle 
geçmesini sağlamış ve sağlamaktadır.  Faaliyet yılımız içinde bu netice teknik anlamda büyük 
oranda sağlanmıştır. Fiili olarak da önümüzdeki aylar içinde üretime alınacak tesislerle Şirketimiz 
45. yılında “KİMYA SANAYİNİN AYNI SAHA DA KİMYA İLMİNİN DÖRT ASİTİNDEN ÜÇÜNÜ; 
YİNE AYNI SAHADA HEM FOSFATLI, HEM KÜKÜRTLÜ, HEM DE NİTRATLI KİMYEVİ GÜBRELERİ-
NİN TÜMÜNÜ ÜRETEN DÜNYANIN SAYILI KOMPLEKSLERİNDEN” BİRİNİ ÇİFTÇİMİZİN, KÖY-
LÜMÜZÜN ÜLKEMİZİN DOLAYISI İLE İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNARAK TARİHİNE YENİ BİR 
SAYFA AÇACAKTIR. 

Bu duygular içinde hepinizi selamlıyor, emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyor teşekkürler 
ediyor, gündemimize geçilip öngördüğümüz kararların alınmasını, bilançomuzun tasdik ve tasvibi 
suretiyle Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı hesaplarından dolayı ibralarına 
karar verilmesini teklif ediyor, gelecek yıllarda daha başarılı çalışmalarla karşınıza çıkmak ümidi, 
itimat ve desteğinizin devamı dileğiyle saygılar sunuyoruz.

BAGFAŞ 
BANDıRMA GÜBRe FABRiKAlARı A.Ş.
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2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (kısaca “BAGFAŞ” veya “Şirket”) olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve 2013 yılı Kurum-
sal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda açıkladığımız “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2014-
31.12.2014 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır.  Bu kapsamda sermaye piyasası 
mevzuatına uyum kapasitemizin güçlendirilmesi için, Mayıs 2012’de Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel görev-
lendirmesi yapılmıştır.

Şirketimiz, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası 
Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahip, 
ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve ayrıca bu bölüm üyesi bir çalışan görevlendirmiştir. 

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim 
İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile an-
latılan konulara 2014 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri et-
kin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde 
açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri açıklanması gereken 
diğer bilgiler Genel Kurul’dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Yeni çıkarılmakta olan 
SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz 
uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul’un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı 
kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. YATıRıMCı iliŞKileRi BÖlÜMÜ

 Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne tam zamanlı olarak çalışan, Sermaye Piyasası Faaliyet-
leri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel 
görevlendirmesi yapmıştır. Bölümde görevli kişiler, unvanları, sertifikaları ve iletişim bilgileri şu 
şekildedir:

Mahmut Nadir Günak   Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 
Sertifikaları:   Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı  
  (Sertifika No: 200565) 
  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı  
  (Sertifika No: 700587) 
Günseli Ağa   Muhasebe ve Mali İşler Müdürü 
Sertifikaları:  Yoktur.

Adres:  Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL 
Telefon:0212-293 08 85 
Faks: 0212-249 97 44 
e-posta:yatirimci@bagfas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının 
kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir. 

Yatırımcılarımızın büyük bölümü Şirket’imize telefon ve e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir.  
2014 yılında hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen 
yaklaşık 500 talebe cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, bedelli artırım 
süreci ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili bilgi talepleri ile Şirketimize başvurmuşlardır. Talep 
edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde Şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla 
da konu paylaşılmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir. 

2.2. PAY SAHiPleRiNiN BilGi eDiNMe HAKlARıNıN KUllANıMı

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, BİST / Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakta ve aynı zamanda 
Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 34 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket faaliyetleri Genel Kurul’da tespit edilen 2014 yılı “Bağımsız Denetleme Kuruluşu” olarak 
seçilen, Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş., tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi 
atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep 
de gelmemiştir.

2.3. GeNel KURUl TOPlANTılARı

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket’in hesap 
devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK 
mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası 
mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir. 

YILLIK FAALİYET RAPORU  
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Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurul’ca  
belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilânla genel kurul 
toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı 
hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas 
mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 2013 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı  
27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00’de Bandırma-Erdek Karayolu’nun 10. km üzerindeki 
fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret 
İl Müdürlüğü’nün 25 Mart 2014 tarih 399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 
Nuray PAKÖZ’ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi 
de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 sayılı 
nüshasında, Milliyet Gazetesi’nin 07 Mart 2014 tarihli nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu 
www.kap.gov.tr ’de 25 Şubat 2014 tarihinde ve Şirketin internet sitesi www.bagfas.com.tr ‘de ilan 
edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet 
mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. 

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları,  Bağımsız 
Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Raporu’nun yer aldığı faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu’nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili 
teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul Toplantısı’ndan önce 21 gün süre ile 
Cihangir, Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde ve www.bagfas.
com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur. 

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim Şirket 
genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, 
fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara 
elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote Şirket’ler açısından zorunlu 
hale geldiği hükme bağlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Elektronik 
Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 2013 faaliyet yılına ait 27 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul 
toplantısında uygulanmıştır.

Şirketin 9.000.000.-TL’lık sermayesinin 191.764,99 TL’lık kısmı asaleten, 4.541.669,52 TL’lık kısmı 
da vekâleten olmak üzere;  toplam 4.733.434,51 TL’lık (%52,59) pay sahibi toplantıda  
hazır bulunmuştur.  

27 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından gündeme 
madde eklenmesi konusunda herhangi bir talep gelmemiştir.

Bu Genel Kurul’da gündem gereği pay sahiplerinin onayına sunulan toplam 10 adet gündem 
maddesi Genel Kurul’da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek 10’u oy çokluğu ile  
kabul edilmiştir.  

Genel Kurul’da pay sahiplerine Şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini açıklayıp, soru sorma 
haklarını kullanabilecekleri hatırlatılmış, toplantıda fiziken bulunan Tursun Akkoyuncu, Hamza İl, 
Bahattin Başak ve elektronik ortamda katılan Olcay Öğe faaliyetlerle ilgili sorularını sormuşlar ve 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal Gençer tarafından sorular yanıtlanmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2013 
yılı içinde Şirket’imizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların 
toplamının 86.169 TL olduğu bilgisinin Genel Kurul’a sunulduğu gündemin 15. Maddesi 
görüşülürken, Şirket’in 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 400.000,- TL olarak 
belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve ödeme miktarlarının tespiti hususunda yönetim 
kurulunun yetkilendirilmesi konusunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

Genel kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelleri Kamuyu Aydınlatma Platformu internet 
sitesinde ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır, aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri 
Bölümü’nde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

2.4. OY HAKlARı ve AzlıK HAKlARı

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar 
el kaldırılmak suretiyle kullanılır.  Toplantıda hazır bulunanların oylarının  (%10) yüzde onu istedi-
ği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Ana sözleşme ile A Grubu nama yazılı pay sahiplerine imtiyazlı oy hakkı tanınmıştır. Her imtiyazlı 
A Grubu payın 11 (Onbir) oyu vardır.  

Şirketle hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak Şirket’i yoktur.  Azlık yönetimde temsil edil-
memektedir.  Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik 
düzenleme Şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır. 

2.5. KÂR PAYı HAKKı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kâr dağıtım politikası Genel Kurul 
Gündeminin 8. Maddesinde yer almaktadır.  27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 
ortakların bilgisine sunulmuştur ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 2014 yılı içinde 
kar payı dağıtılmamıştır. 

2.6. PAYlARıN DevRi

Şirket’in ana sözleşmesine hamiline yazılı (B) grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında de-
ğildir. Nama yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAl iNTeRNeT SiTeSi ve iÇeRiĞi

BAGFAŞ; ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları Şirket’in faaliyetleri konusunda  
bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, 
açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda  
doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu  
sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, Şirket internet sitesinin adresi  
www.bagfas.com.tr’dir.
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3.2. FAAliYeT RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu periyodik 
olarak 3 ayda bir Mali Tablolar ve Dipnotları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 
Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MeNFAAT SAHiPleRiNiN BilGileNDiRilMeSi

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat 
sahiplerini bilgilendirmek için genel kurul ve olağanüstü genel kurul toplantıları, sermaye 
artırımı, kâr dağıtımı gibi hususları yasal süreleri içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde, yüksek tirajlı ulusal bir gazetede ve Şirketin internet sitesinde 
yayımlamaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” 
kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalara eş zamanlı olarak  
Şirketin internet sitesinde ulaşmak mümkündür. 

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet 
sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2. MeNFAAT SAHiPleRiNiN YÖNeTiMe KATılıMı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamış olup, katılımlar 
Genel Kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır. 

4.3. iNSAN KAYNAKlARı POliTiKASı

Şirket, personel alımı yaparken, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı hale getirilen kriterleri 
uygulamaktadır.  Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve 
diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları sağlanır ve 
bu ortam ve koşullar sürekli iyileştirilir. Çalışanlar ile ilişkiler personelden sorumlu müdürlükçe 
yürütülür. İlgili dönemde, ayrımcılık konusunda Personel bölümümüze bir şikayet gelmemiştir. 

4.4. eTiK KURAllAR ve SOSYAl SORUMlUlUK

Şirket sektöründe isim yapmış ve kaliteli üretimini TSE belgesiyle tescillemiştir, buna paralel 
olarak, kalitesinden ödün vermeden, uygun fiyatla, Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olarak 
faaliyetine devam etmektedir. Şirketimiz, kâr marjından önce tesis teknolojilerini korumayı, 
geliştirmeyi, iş emniyetini sağlamayı, bunun yanında ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini 
yükseltmeye çalışmaktadır. 

Çevresel etki hususunda yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmıştır, Çevre Danışmanlık 
ve Proje İzleme Hizmetleri için yetkili bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmıştır. Dönem 
içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile 
kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen 
esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapmaktadır.  Bağış ve yardım yapılırken öncelikle 
Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir. 

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNeTiM KURUlUNUN YAPıSı ve OlUŞUMU

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas 
Üye ve 4’ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, 
Genel Kurul’un seçeceği 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay 
içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel  (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının 
tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden  
Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu’nda icracı olan tek üye Murahhas üyedir. 26.04.2012 tarihindeki Olağan Genel 
Kurul’da 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Y. Kemal Gençer
Yönetim Kurulu Başkan vekili   Buket Gençer Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi   Ahmet Gençer
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)   Osman Akın
Yönetim Kurulu Üyesi   Osman Bubik
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)   Hayrullah Nur Aksu
Yönetim Kurulu Üyesi   Hasan ibrahim Kınay

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış-
tır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’le işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama 
bulunmamaktadır.  Yönetim Kurulu’na Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 
muamelelerin yapılması için yetki Genel Kurul’da verilir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Şirket’in internet sitesinden ulaşılabilir.

5.2. YÖNeTiM KURUlU’NUN FAAliYeT eSASlARı

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul’a bırakılmış görev ve 
yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın geçerli olan zorunlu hü-
kümleri dahilinde, Esas Sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faali-
yetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir. 

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 
belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket’in resmi unvanı 
altına konmuş ve Şirket’i ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile 
yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.  

Şirketin Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Genel Müdürlük’te toplanmakta, 
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Murahhas Üye (Yönetim Kurulu Başkanı) tarafından gündem oluşturulmaktadır.  Toplantıya çağrı 
süreçleri Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir.  Şirket 2014 yılı içerisinde 13 adet 
toplantı yapmış ve 45 adet karar almıştır.  Yönetim Kurulu Kararları noterce onaylanmış  
Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılır.  Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı/veya 
olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.  Toplantılarda farklı görüş açıklaması ve soru sorulmadığı için 
zapta geçirilmemiştir.

Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli 
nitelikte işlemler olmamıştır.

5.3. YÖNeTiM KURUlU BÜNYeSiNDe OlUŞTURUlAN KOMiTeleRiN SAYı,  
YAPı ve BAĞıMSızlıĞı

Denetimden Sorumlu Komite   : 26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu  
    toplantısında seçilmişlerdir.

Dr. Osman Akın  : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hayrullah Nur Aksu   : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi   : 26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu  
    toplantısında seçilmişlerdir.

Hayrullah Nur Aksu   : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Buket Gençer Şahin  : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dr. Osman Bubik  : Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Nadir Günak  : Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi (Şirketimiz 
24.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde 
görevli ve Tebliğ’de öngörülen şartlara haiz, 200565 no’lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri 
Düzey ve 700587 no’lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi Bay Mahmut 
Nadir Günak’ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 
atanması kararlaştırılmıştır.)

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri  
görevlerini de yerine getirecektir.

Riskin Erken Saptanması ve 
Yönetimi Komitesi   : 26 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu  
    toplantısında seçilmişlerdir. 
Hayrullah Nur Aksu   : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Osman Bubik  : Yönetim Kurulu Üyesi

5.4. RiSK YÖNeTiM ve iÇ KONTROl MeKANizMASı

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde yer alan hükümler kapsamında, riskin 
erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu’na 
tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi” kurulmuştur.

Komite, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bay Hayrullah Nur Aksu  (Komite Başkanı) ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Bay Osman Bubik (Üye) olmak üzere 2 (iki) üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri 
icrada görev almamaktadırlar. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerektiğinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında 
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal 
ve sair her türlü riskin erken teşhisi, değerlendirilmesi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılında 6 kez toplanmıştır.

5.5. ŞiRKeTiN STRATejiK HeDeFleRi

Şirketimizin en önemli misyonu en kaliteli gübreyi en uygun (ucuz) fiyatla sunabilmenin 
paralelinde stratejik hedefi, teknolojilerini devamlı yenileyerek iş güvenliği içinde bu  
misyonu gerçekleştirmektir.

Şirketin faaliyetleri, hedeflerine ulaşma derecesi aylık olarak Yönetim Kurulu’nda  
müzakere edilmektedir.

5.6. MAli HAKlAR

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul 
toplantısında tespit edilen belirli bir ücret alırlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirme politikası Genel Kurul’un bilgisine 
sunulmuştur ve Şirketin İnternet sitesinde açıklanmıştır.

28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Murahhas Üye ücretinin aylık net 15.000,-TL, 
Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.500,-TL olması yönündeki önerge ayrı 
ayrı oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı-
sında 2013 yılı tutarlarının aynen kalması yönündeki önerge oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 4.001.967,-TL brüt  
ödeme yapılmıştır.  Bu bilgi Bağımsız Denetim raporunda yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda ve Şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır.

Şirketin 2014 yılı içinde hiçbir yönetim kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine borç 
verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır ve geçmiş dönemlerden devreden borç ve/veya kredi 
bulunmamaktadır. Ayrıca 2014 yılı içinde Şirket’in hiçbir yönetim kurulu üyesi ve/veya üst 
düzey yöneticisine, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış ve lehine 
teminatlar verilmemiştir.
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YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları  
Anonim Şirketi’nin (“Grup”) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde  
yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının,  
bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını 
değerlendirmiş bulunuyoruz. 

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari 
İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin 
sorumluluğundadır. 

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer 
alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 25 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi 
raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir. 

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca 
yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan 
finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim 
sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul 
güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. 

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve 
Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Bagfaş  
Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi’nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014  
tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International

eray Yanbol
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2015

Kâr Dağıtım Önerisi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” 
tebliğine (II-14.1) göre hazırlanan ve 25.02.2015 tarihinde kurulumuzca onaylanıp, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda açıklanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2014 yılı kârından 
Esas Sözleşmemizin 34. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince elde 
edilen net dağıtılabilir dönem kârının %15’i, 3.150.000.-TL’sının ortaklarımıza tevdi edilmiş 
45.000.000.-TL’lık sermayemizi teşkil eden A ve B grubu 1 TL nominal değerli paylara 0,07 TL 
nakit brüt kâr payı olarak 29.05.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif 
edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
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ÜRETİM  
(TON)

SATIŞ 
(TON)

• Diamonyumfosfat (DAP)

• Kompoze (NP 20.20.0)

• Kompoze (NPK 15.15.15)

• Kompoze (NPK 12.30.12)

• Kompoze (NP 10.20.0)

• Kompoze (NP 10.25.20)

• Kompoze (NP 16.20.0)

• Amonyumsülfat (AS)

• Sülfürikasit (H2SO4)

• Fosforikasit (H3PO4)

• Üretimden (DAP, NP, NPK, AS) Satışı TL

• Üretimden Stok (DAP, NP, NPK, AS) TON

• Toplam Satış Hasılatı  
  (Üretim+Temin +Enerji)

TL

• Üretimden Stok Değeri TL

• Enerji Üretimi kWh
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BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
31.12.2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Yeniden  
Düzenlenmiş (*)

Yeniden  
Düzenlenmiş(*)

Denetimden 
Geçmiş

Denetimden 
Geçmiş

Denetimden  
Geçmiş

Dipnot
VARLIKLAR 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Dönen Varlıklar 196.691.552 169.148.334 168.749.007

Nakit ve Nakit Benzerleri 4 64.942.181 67.567.861 22.813.175

Finansal Yatırımlar 5 244.516 136.448 174.815

Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-28 72.830 392.885 239.763

- İlişkili Olmayan Taraflardan  
Ticari Alacaklar 7 10.175.881 21.208.269 31.914.218

Diğer Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8-28 -- -- --

- İlişkili Olmayan Taraflardan  
Diğer Alacaklar 8 1.562.975 2.607.322 78.998

Stoklar 9 97.760.218 71.634.545 104.132.613

Canlı Varlıklar -- -- --

Peşin Ödenmiş Giderler 10 6.089.904 721.450 1.662.001

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 -- 454.350 3.487.080

Diğer Dönen Varlıklar 17 15.843.047 4.425.204 4.246.344

(Ara Toplam) 196.691.552 169.148.334 168.749.007

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran  
Varlıklar -- -- --

Duran Varlıklar 529.644.664 328.421.567 156.881.893

Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-28 -- -- --

- İlişkili Olmayan Taraflardan  
Ticari Alacaklar 7 -- -- --

Diğer Alacaklar 8 2.669.056 79.071 73.143

Finansal Yatırımlar 5 3.774.027 3.774.027 3.774.027

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller -- --

Maddi Duran Varlıklar 12 506.322.471 200.986.327 102.923.024

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Şerefiye -- -- --

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 75.992 21.176 21.895

Peşin Ödenmiş Giderler 10 15.224.640 121.972.141 48.351.847

Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 1.578.478 1.588.825 1.737.957

Diğer Duran Varlıklar 17 -- -- --

TOPLAM VARLIKLAR 726.336.216 497.569.901 325.630.900

Ekli muhasebe politikaları ve dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
(*) Yeniden düzenleme etkileri Not 2, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
notunda açıklanmıştır.
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Sermaye Düzeltmesi Farkları 18 62.376.183 62.376.183 62.376.183

Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.842.854 997.496 997.496

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak 
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler  
veya Giderler

- Diğer Kazanç/Kayıpları 18 223.484 115.326 153.693

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılma-
yacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler  
veya Giderler

- Emeklilik Planlarından Aktüeryal  
Kazanç/ (Kayıp) Fonu 18 321.179 (541.386) (459.952)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 16.034.373 16.034.373 13.851.411

Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 18 134.969.273 132.893.338 121.077.461

Net Dönem Karı/(Zararı) 21.820.488 2.075.935 24.327.028

TOPLAM ÖZSERMAYE VE  
YÜKÜMLÜLÜKLER 726.336.216 497.569.901 325.630.900

Ekli muhasebe politikaları ve dipnotlar, finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
(*) Yeniden düzenleme etkileri Not 2, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların
Düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
31.12.2014 TARİHLİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Yeniden  
Düzenlenmiş (*)

Yeniden  
Düzenlenmiş (*)

Denetimden 
Geçmiş

Denetimden 
Geçmiş

Denetimden 
Geçmiş

Dipnot
KAYNAKLAR 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Kısa Vadeli Yükümlülükler 115.403.559 85.307.682 60.583.759

Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 3.604.744 3.404.902 371.286

Ticari Borçlar

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-28 745.168 928.713 705.224

- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 104.950.405 75.236.598 57.286.664

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
Kapsamında Borçlar 16 1.588.111 1.141.698 1.518.828

Diğer Borçlar

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8-28 801 1.601 164.671

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 380.794 239.776 192.254

Devlet Teşvik ve Yardımları 14 -- -- --

Ertelenmiş Gelirler 10 526.339 1.515.548 --

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 -- -- --

Kısa Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara  
İlişkin Karşılıklar 16 238.734 239.517 186.339

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 586.498 -- --

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 2.781.965 2.599.329 158.493

Uzun Vadeli Yükümlülükler 328.344.823 189.310.954 33.723.821

Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 310.311.572 184.221.607 28.947.399

Ticari Borçlar 7-28 -- -- --

Diğer Borçlar 8 340.150 239.608 --

Ertelenmiş Gelirler 10 14.103.500 -- --

Uzun Vadeli Karşılıklar

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
Uzun Vadeli Karşılıklar 16 3.524.961 4.834.887 4.765.080

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 64.640 14.852 11.342

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17 -- -- --

ÖZKAYNAKLAR 282.587.834 222.951.265 231.323.320

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 282.587.834 222.951.265 231.323.320

Ödenmiş Sermaye 18 45.000.000 9.000.000 9.000.000
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BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SON EREN DÖNEME AİT

KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Yeniden  
Düzenlenmiş (*)

Denetimden 
Geçmiş

Denetimden 
Geçmiş

KAR VEYA ZARAR KISMI Dipnot  01.01.31.12.2014  01.01.31.12.2013

Hasılat 19 330.333.074 330.373.888

Satışların Maliyeti (-) 19 (277.690.926) (301.101.524)

BRÜT ESAS FAALİYET KARI 52.642.148 29.272.364

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 20 (15.887.373) (13.911.920)

Genel Yönetim Giderleri (-) 20 (12.965.857) (12.707.343)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 21.976.150 8.809.409

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 (28.830.645) (17.535.751)

ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.934.423 (6.073.241)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 17.323.874 11.232.959

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 (10.127.370) (2.506.830)

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI 24.130.927 2.652.888

Finansman Giderleri (-) 24 (334.394) (261.637)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ  
KARI/ZARARI 23.796.533 2.391.251

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (1.976.045) (315.316)

- Dönem Vergi Gelir/Gideri 25 (2.131.550) (142.317)

- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 25 155.505 (172.999)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.820.488 2.075.935

DURDURULAN FAALİYETLER -- --

DÖNEM KARI/ZARARI 21.820.488 2.075.935

Dönem Kar/Zararının Dağılımı

Ana Ortaklık Payları 21.820.488 2.075.935

Hisse Başına Kazanç 26 0,01039 0,00231

Diğer Kapsamlı Gelir:

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 27 1.078.206 (101.792)

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri 27 (215.641) 20.358

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/
veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 27 108.158 (38.367)

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 970.723 (119.801)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 22.791.211 1.956.134

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Ana ortaklık payları 22.791.211 1.956.134

(*) Yeniden düzenleme etkileri Not 2, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların
Düzeltilmesi notunda açıklanmıştır.
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BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHINDE SON EREN DÖNEME AİT

NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

D
ip

no
t 

 
Re

fe
ra

ns
la

rı Denetimden  
Geçmiş

Denetimden  
Geçmiş

 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI 148.991.324 2.560.911

Dönem Karı/Zararı 21.820.488 2.075.935

Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler 12.734.946 8.710.142

Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 12-13 12.181.857 10.354.439

Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 16 1.241.286 561.284

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 23-24 (2.563.411) (2.321.583)

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler 7 (66.762) (82.442)

Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler 25 1.976.045 315.316

Kar ve Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler 23 (34.069) (116.872)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 117.677.116 (6.842.522)

Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 11.354.541 10.561.008

Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 (26.125.673) 32.498.068

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/ 
Azalışla İlgili Düzeltmeler 88.869.916 (71.905.775)

Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 29.595.015 18.247.685

Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/ 
Azalışla İlgili Düzeltmeler 13.983.317 3.756.492

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Artışla İlgili Düzeltmeler

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 152.232.550 3.943.555

Ödenen Kıdem Tazminatları 16 (886.508) (593.269)

Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 (2.131.550) (596.667)

Ödenen Faiz 24 (223.168) (192.708)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN  
NAKİT AKIŞLARI (314.752.169) (105.785.860)

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından  
Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 (317.572.817) (108.417.023)

Verilen Nakit Avans ve Borçlar 12

Alınan Temettüler 23 34.069 116.872

Alınan Faiz 23 2.786.579 2.514.291

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 163.135.165 147.979.635

Sermaye Artırımı 18 36.000.000 --

Hisse Senetleri İhraç Primleri 18 845.358 --

Ödenen Temettüler  18 -- (10.328.189)

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 126.289.807 158.307.824

Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Değişim (2.625.680) 44.754.686

Dönem Başı Hazır Değerler 4 67.567.861 22.813.175

Dönem Sonu Hazır Değerler 4 64.942.181 67.567.861

Ekli muhasebe politikaları ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi  (Şirket) Mart 1970 tarihinde Bandırma, 
Balıkesir’de kurulmuş, 1971 yılı Şubat ayında üretime başlamıştır. Şirket’in kayıtlı olduğu adres; 
Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İstanbul’dur. Şirket’in hisseleri 1985 yılından itibaren Borsa 
İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir. Şirket hisselerinin %100’ü  Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gör-
mektedir. Şirket, kimyevi gübre ve asit imalatı, ithalatı, dahili ve harici satışı konularında faaliyet 
göstermektedir.  Şirket üretim faaliyetlerini Bandırma, Balıkesir’deki tesislerinde sürdürmektedir. 

Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 312 ’dir (31 Aralık 2013 – 300 kişi).

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları

Grup, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, 
mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre Türk 
Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Konsolide finansal tablolar Grup’un yasal kayıtlarına dayandırılmış 
olup Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) tebliğlerine uygun hale getirilmesi için düzeltme ve 
sınıflandırma değişikliklerine tabi tutulmuştur.

SPK, Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”   
13 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra sona 
eren ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu 
tebliğ işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. İlgili tebliğ ile Seri: XI, No: 29 sayılı  
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Seri II, No: 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ne  
istinaden, işletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve  
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)  tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Rapor-
lama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alırlar. Dolayısıyla ilişikteki konsolide finansal tablolar TMS/
TFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu 
kılınan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil edilerek sunulmuştur.

Konsolide finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Finansal varlıklar ve  
yükümlülükler gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp; gerçeğe uygun değer değişiklikleri kapsamlı gelir 
tablosu/özkaynak ile ilişkilendirilmiştir.

2.2 Yeni ve Revize edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanı-
lanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve 
performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
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1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

Yatırım işletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler)

TFRS 10 standardı yatırım Şirket’i tanımına uyan Şirket’lerin konsolidasyon hükümlerinden muaf 
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen 
istisna ile yatırım Şirket’lerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri 
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin TFRS 9’u 
uygulamamaları durumunda, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hükümleri 
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu 
değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bu-
lunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı 
olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki 
uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 36 varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir  
değer açıklamaları (Değişiklik)

TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri”ne getirilen değişiklikten sonra “TMS 36 Varlıklarda 
Değer Düşüklüğü” standardındaki yapılan değişiklik ile değer düşüklüğüne uğramış finansal ol-
mayan varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini açıklığa kavuştu-
rulmuştur. TMS 36 standardında yapılan değişiklikler finansal olmayan varlıkların geri kazanılabi-
lir miktarlarının açıklanmasını sadece değer kaybı veya değer kaybının ters çevrildiği durumlarda 
gerektirmektedir. Söz konusu değişiklikler açıklama hükümlerini etkilemiştir ve değişikliklerin 
Grup’ un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten  
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’na getirilen değişlik, finansal 
riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa dev-
redilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar 
bir istisna getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler

Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün, işletme tarafından ödemeyi ortaya çıkaran eyle-
min ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. 
Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıka-
ran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahak-
kuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu 
vergi, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun 
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – Tanımlanmış Fayda Planları:  
Çalışan katkıları (Değişiklik)

Standartta yapılan değişiklik kapsamında çalışanların yaptığı bazı katkıların muhasebeleştirilme-
sindeki karmaşıklık azaltılmıştır ve çalışanların fayda planlarına yaptığı katkılar, plan dahilinde 
belirlenmiş, hizmet ile doğrudan ilişkili ve hizmet verilen yıldan bağımsız ise bu katkıların hizme-
tin verildiği dönemde hizmet maliyetinden düşülmesine izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dö-
nemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve 
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek 
gerekli değişiklikleri yapacaktır. 

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başla-
yan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası 
finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler 
getirmektedir. TFRS 9’da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümü-
nü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 
yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer 
değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu 
gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK  
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler 
UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat 
bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ 
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup, konsolide finansal 
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve  
UMS 39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013)

UMSK Kasım 2013’te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki 
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu standart UFRS 9’un 
eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. Bu standar-
dın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat hemen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu 
geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Buna ek 
olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi 
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gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Grup, 
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)

Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 standardı TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versi-
yonlarda yayımlanan yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının 
hesaplanması için yeni bir beklenen kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların 
sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili gün-
cellenmiş uygulamaları içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda TMS 39’da yer alan finansal araçların 
muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması ile ilgili uygulamaları yeni UFRS 9 standardı-
na taşımaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 14 Düzenleyici erteleme Hesapları

UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK 
projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için, 
geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir standart yayımlamıştır. Bu standart ilk kez 
UFRS uygulayacak işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre, 
muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde muha-
sebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler

Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Amerika Birleşik Devlet-
leri Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle 
yapılan sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muha-
sebeleştirilmesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca mu-
hasebeleştirme konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun 
değerden ziyade, Şirket’in hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir.

Bu değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken  
uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine  
etkilerini değerlendirmektedir.

UMS 16 ve UMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması 
yöntemlerinin, maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça 
ifade etmektedir. UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi 
olmayan duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının 
uygun olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır.

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin 

Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi

Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen 
paylar için TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getir-
mektedir. Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek 
faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UFRS’deki iyileştirmeler

UMSK, Aralık 2013’te ”2010–2012 dönemi” ve “2011–2013 Dönemi” olmak üzere iki dizi UFRS’de 
“Yıllık İyileştirmeler” yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler 
haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’ten itibaren geçerlidir.

Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:

Hak ediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve 
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri

Bir işletme birleşmesindeki öz kaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar 
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya 
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

UFRS 8 Faaliyet Bölümleri

Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştiri-
lebilir / toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat 
işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. 
Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, 
iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler 
derhal uygulanacaktır.

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabi-
leceğini açıklığa kavuşturmuştur i) varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde 
düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa 
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük  
olarak uygulanacaktır.
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UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi 
ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.

Yıllık iyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Değişiklik ile UFRS finansal tablolarını ilk kez uygulayanlara, henüz uygulaması zorunlu olmamak-
la birlikte erken uygulanabilecek yeni veya değiştirilmiş standartları uygulamasına izin verilmiştir.

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri

Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında 
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki mu-
hasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır.

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil UMS 39 
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır.

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’ın karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır.

Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olması beklenmemektedir.

Yıllık iyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Değişiklik, işletmelerin varlıkların (veya varlık gruplarının) elden çıkarılması yöntemini değiştirdik-
leri ve bu varlıkların dağıtım amaçlı elde tutulan varlık kriterine artık uymadığı durumlarda UFRS 
5 gerekliliklerini açıklığa kavuşturmaktadır.

Yıllık iyileştirmeler - 2012–2014 Dönemi (devamı)

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

UFRS 7, işletmenin devredilen finansal varlıklarla ilgisinin devam ettiği ve bu varlıkların finansal 
durum tablosu dışı bırakıldığı durumlardaki hizmet anlaşmalarının bu standardın gerekli kıldığı 
açıklamaların kapsamına girdiği durumları açıklığa kavuşturmak amacıyla değiştirilmiştir. UFRS 7 
aynı zamanda Açıklamalar: Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (UFRS 7’de değişiklikler) 
tarafından getirilen ek açıklama gerekliliklerini açıklığa kavuşturmak üzere değiştirilmiştir.
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UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

UMS 19 iskonto oranının belirlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli özel sektör tahvillerinin veya 
devlet tahvillerinin, faydaların ödeneceği para birimi ile aynı olması konusuna açıklık getirecek 
şekilde değiştirilmiştir.

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

UMS 34 bazı açıklamaların ara dönem finansal tablolara ait dipnotlara dahil edilmemesi duru-
munda, bu açıklamaların “ara dönem raporlamanın başka bölümlerinde” sunulabileceği konu-
suna açıklık getirmek üzere değiştirilmiştir. Örneğin, ara dönem finansal raporlara gönderme 
yaparak finansal raporlamanın başka bölümlerinde (yönetim yorumları veya risk raporları) bu 
bilgiler açıklanabilir.

KGK tarafından yayınlanan ilke kararları

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik 
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma 
tarihi itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başla-
yan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini 
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzen-
lemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye 
piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla 
yükümlü olan grupların hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayın-
lanmıştır. Grup bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.1’de belirtilen 
sınıflama değişikliklerini yapmıştır.

2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) 
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer veril-
memesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu 
raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve 
ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulma-
sı gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın Grup’un finansal durumu veya performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

2013-3 intifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise öz kaynağa dayalı finan-
sal araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın 
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

2013-4 Karşılıklı iştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu kar-
şılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırı-
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mın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz 
konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhase-
beleştirme esasları belirlenmiştir.

i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın öz kaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlarına sahip 
olması durumu
iii) İşletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleş-
tirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.

Söz konusu kararın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

2.3 Konsolidasyon esasları

Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklığı aşağıdaki gibidir:
Şirket’in Doğrudan Ortaklık Oranı %

Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. 55
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. 3,33
Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. 40
Badetaş Bandırma Deniz Taş. A.Ş. 46,7

Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklığı, zorunlu denetim kapsamında olmadığından,  
Bağımsız Denetim’e tabi tutulmamıştır.

Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve %20’den fazla paya sahip olduğu İştirakleri; ilgili işletmenin kü-
çük olması, faaliyet hacminin düşük olması gibi nedenlerle, bu Şirket’lere ait finansal tabloların 
ilişikteki finansal tabloları önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle konsolide edilmemiş ve finansal 
varlıklar yeniden ifade edilmiş elde etme maliyetinden değer düşüklüğü karşılığı düşülmek sure-
tiyle yansıtılmıştır.

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karsılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır 
ve önemli farklılıklar açıklanır.

Şirket’in finansal tablolarındaki yeniden sınıflandırma düzeltmeleri TMS 8 “Muhasebe Politikaları, 
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar” standardı uyarınca geriye dönük olarak yapıl-
mıştır. TMS 1 (Revize) “Finansal Tabloların Sunuluşu” standardı, önceki dönem finansal tabloların 
yeniden düzenlenmeleri halinde bilançonun ve ilgili notların üç dönem olarak sunulması gerekti-
ğini belirtir. Bu nedenle, 31 Aralık 2014 tarihli bilanço, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihli bilançoların 
yeniden düzenlenmiş halleri ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Ums 19 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında düzeltmeler:

- UMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem 
tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç / kayıplar öz kaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu 
uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulamanın 
geriye dönük olarak uygulanmasına izin verilmiştir. Şirket 2013 yılında bu değişikliği uygulamamıştır.

Söz konusu hatalara ilişkin düzeltmeler standardın belirlediği şekilde 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 
uygulanmış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde gelir tablosunda yer alan aktüeryal kayıp/kazanç 
tutarları, diğer kapsamlı gelire sınıflanarak, finansal tablolar ve dipnotlar yeniden düzenlenmiştir.

Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenle-
necek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait ara 
dönem finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak, 31 Aralık 
2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablolarında ve 30 Haziran 2013 tarihli kar veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda aşağıdaki sınıflandırılmalar yapılmıştır:

2013 yılı finansal tablolarında yapılan sınıflamalar

- Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler hesap grubunda gösterilen 24.556.693 
TL tutarındaki kur farkı değerlemesi finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar 
hesabına,

- Nakit ve nakit benzerleri hesap grubunda gösterilen 1.601 TL tutarındaki temettü için veri-
len senetler finansal durum tablosunda kısa vadeli ilişkili taraflara diğer borçlar hesabına,

- Kısa vadeli diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 2.105.782 TL tutarındaki ödenecek 
vergi ve fonların 370.580 TL’lık kısmı personele ait gelir vergisi olduğu için çalışanlara 
sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına, kalanı 1.735.202 TL’lık kısmı diğer kısa 
vadeli yükümlülükler hesabına, 401.132 TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 
finansal durum tablosunda çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına ve 
kısa vadeli diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 1.749 TL tutarındaki çalışanlara ait icra 
kesintileri çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına,

- Kısa vadeli diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 1.515.548 TL’lık diğer çeşitli borçlar 
finansal durum tablosunda ertelenmiş gelirler hesabına,

- Ticari borçlar hesap grubunda gösterilen 239.776 TL tutarındaki diğer borçlar finansal du-
rum tablosunda kısa vadeli diğer borçlar içerisine ve 10.748 TL tutarındaki lojman aidatları 
çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına ,

- Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 41.488 TL tutarındaki gelir tahakkukları 
nakit ve nakit benzerleri hesabına ve 27.740 TL tutarındaki elektrik satış gelir tahakkuku da 
ticari alacaklar hesabına,

- Kısa vadeli diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 137.520 TL tutarındaki gider tahakkuk-
ları kısa vadeli borçlanmalar hesabına,

- Ertelenmiş vergi varlığı hesap grubunda gösterilen 14.852 TL ertelenmiş vergi  
yükümlülüğü hesabına,

- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar hesap grubunda gösterilen 596.667 TL tutarındaki peşin 
ödenmiş vergilerin 142.317 TL tutarındaki kısmı dönem karı vergi yükümlülüğü hesabına,

- Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesap grubunda bulunan 13.920 TL tutarındaki kira geliri, 
2.896.903 TL tutarındaki faiz gelirleri ve 8.587.876 TL tutarındaki kur farkı gelirleri yatırım 
faaliyetlerinden gelirler içerisine,
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- Finansman giderleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 16.919.529 TL 
tutarındaki kur farkı gideri ve 54.526 TL tutarındaki vadeli alımlarla ilgili finansman gideri 
esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine,

- Finansman giderleri hesap grubunda bulunan bankalardaki mevduata ilişkin 2.506.830 TL 
tutarındaki kur farkı gideri yatırım faaliyetlerinden giderler içerisine,

- Esas faaliyetlerden diğer giderler hesap grubunda bulunan 2.807.146 TL tutarındaki dönem 
sonu envanter farkı satışların maliyeti içerisine,

- Genel yönetim giderleri hesap grubunda bulunan kredi kartı komisyonlarına ilişkin  
56.286 TL tutarındaki komisyon gideri finansal giderler içerisine sınıflandırılmıştır.

- Finansal giderler içerisinde bulunan 382.612 TL tutarındaki vadeli mevduat faiz gelirleri iptali 
yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde bulunan vadeli mevduat faiz gelirleri hesabı  
ile netleştirilmiştir.

2012 yılı finansal tablolarında yapılan sınıflamalar

- Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler hesap grubunda gösterilen 1.303.119 TL 
tutarındaki kur farkı değerlemesi finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar hesabına,

- Kısa vadeli diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 442.064 TL tutarındaki ödenecek vergi 
ve fonlar personele ait gelir vergisi olduğu için çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
borçlar hesabına, 379.256 TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintileri finansal 
durum tablosunda çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına, 3.035 TL 
tutarındaki çalışanlara ait icra kesintileri çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
hesabına ve 10.476 TL tutarındaki lojman aidatları çalışanlara sağlanan faydalar kapsamın-
da borçlar hesabına ,

- Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 2.006 TL tutarındaki gelir tahakkukları nakit  
ve nakit benzerleri hesabına ve 86.118 TL tutarındaki elektrik satış gelir tahakkuku da ticari 
alacaklar hesabına,

- Kısa vadeli diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 4.497 TL tutarındaki gider tahakkukları 
kısa vadeli borçlanmalar hesabına,

- Ertelenmiş vergi varlığı hesap grubunda gösterilen 11.342 TL ertelenmiş vergi  
yükümlülüğü hesabına,

- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar hesap grubunda gösterilen 4.334.468 TL tutarındaki 
peşin ödenmiş vergilerin 2.132.745 TL tutarındaki kısmı dönem karı vergi yükümlülüğü 
hesabına sınıflandırılmıştır.

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı)

Düzenleme öncesi 
raporlanan

Düzeltmeler/
Sınıflamalar

Yeniden  
Düzenlenmiş

VARLIKLAR 31.12.2013 31.12.2013

Dönen Varlıklar 169.289.050 (140.716) 169.148.334
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.524.772 43.089 67.567.861
Finansal Yatırımlar 136.448 -- 136.448
Ticari Alacaklar
 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 392.885 -- 392.885
 - İlişkili Olmayan Taraflardan  

Ticari Alacaklar
21.180.529 27.740 21.208.269

Diğer Alacaklar
 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar -- -- --
 - İlişkili Olmayan Taraflardan  

Diğer Alacaklar
2.607.322 -- 2.607.322

Stoklar 71.634.545 -- 71.634.545
Peşin Ödenmiş Giderler 721.450 -- 721.450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 596.667 (142.317) 454.350
Diğer Dönen Varlıklar 4.494.432 (69.228) 4.425.204
(Ara Toplam) 169.289.050 (140.716) 169.148.334
Satış Amaçlı Sınıflandırılan  
Duran Varlıklar

-- -- --

Duran Varlıklar 328.406.715 14.852 328.421.567
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar -- -- --
- İlişkili Olmayan Taraflardan  

Ticari Alacaklar
-- -- --

Diğer Alacaklar 79.071 -- 79.071
Finansal Yatırımlar 3.774.027 -- 3.774.027
Maddi Duran Varlıklar 176.429.634 24.556.693 200.986.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye -- -- --
- Diğer Maddi Olmayan  

Duran Varlıklar
21.176 -- 21.176

Peşin Ödenmiş Giderler 146.528.834 (24.556.693) 121.972.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.573.973 14.852 1.588.825
Diğer Duran Varlıklar -- --

TOPLAM VARLIKLAR 497.695.765 (125.864) 497.569.901
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı)

Düzenleme öncesi 
raporlanan

Düzeltmeler/ 
Sınıflamalar

Yeniden  
Düzenlenmiş

KAYNAKLAR 31.12.2013 31.12.2013

Kısa Vadeli Yükümlülükler 85.448.398 (140.716) 85.307.682

Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.267.382 137.520 3.404.902
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 928.713 -- 928.713
- İlişkili Olmayan Taraflara  

Ticari Borçlar
75.487.122 (250.524) 75.236.598

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
Kapsamında Borçlar

357.489 784.209 1.141.698

Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar -- 1.601 1.601
- İlişkili Olmayan Taraflara  

Diğer Borçlar
4.024.211 (3.784.435) 239.776

Ertelenmiş Gelirler -- 1.515.548 1.515.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 142.317 (142.317) --
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara 

İlişkin Karşılıklar
239.517 -- 239.517

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar -- -- --
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.001.647 1.597.682 2.599.329

Uzun Vadeli Yükümlülükler 189.296.102 14.852 189.310.954

Uzun Vadeli Borçlanmalar 184.221.607 -- 184.221.607
Ticari Borçlar

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar --
- İlişkili Olmayan Taraflara  

Ticari Borçlar
--

Diğer Borçlar 239.608 -- 239.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara 

İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.834.887 -- 4.834.887

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü -- 14.852 14.852

ÖZKAYNAKLAR 222.951.265 -- 222.951.265

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 222.951.265 -- 222.951.265
Ödenmiş Sermaye 9.000.000 -- 9.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları 62.376.183 -- 62.376.183
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -- 997.496 997.496
Kar veya Zararda Yeniden  
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer  
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Diğer Kazanç/Kayıpları 115.326 -- 115.326
Kar veya Zararda Yeniden  
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal 

Kazanç/ (Kayıp) Fonu
-- (541.386) (541.386)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.031.869 (997.496) 16.034.373
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 132.433.386 459.952 132.893.338
Net Dönem Karı/(Zararı) 1.994.501 81.434 2.075.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar --

TOPLAM ÖZSERMAYE VE  
YÜKÜMLÜLÜKLER

497.695.765 (125.864) 497.569.901
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı)

Düzenleme öncesi 
raporlanan

Düzeltmeler/
Sınıflamalar

Yeniden  
Düzenlenmiş

VARLIKLAR 31.12.2012 31.12.2012 (*)

Dönen Varlıklar 170.881.752 (2.132.745) 168.749.007

Nakit ve Nakit Benzerleri 22.811.169 2.006 22.813.175

Finansal Yatırımlar 174.815 -- 174.815

Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 239.763 -- 239.763
- İlişkili Olmayan Taraflardan  

Ticari Alacaklar
31.828.100 86.118 31.914.218

Diğer Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar -- -- --
- İlişkili Olmayan Taraflardan  

Diğer Alacaklar
78.998 -- 78.998

Stoklar 104.132.613 -- 104.132.613

Peşin Ödenmiş Giderler 1.662.001 -- 1.662.001

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.619.825 (2.132.745) 3.487.080

Diğer Dönen Varlıklar 4.334.468 (88.124) 4.246.344

(Ara Toplam) 170.881.752 (2.132.745) 168.749.007
Satış Amaçlı Sınıflandırılan  
Duran Varlıklar

-- -- --

Duran Varlıklar 156.870.551 11.342 156.881.893

Ticari Alacaklar

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar -- -- --
- İlişkili Olmayan Taraflardan  

Ticari Alacaklar
-- -- --

Diğer Alacaklar 73.143 -- 73.143

Finansal Yatırımlar 3.774.027 -- 3.774.027

Maddi Duran Varlıklar 101.619.905 1.303.119 102.923.024

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

- Şerefiye -- -- --
- Diğer Maddi Olmayan  

Duran Varlıklar
21.895 -- 21.895

Peşin Ödenmiş Giderler 49.654.966 (1.303.119) 48.351.847

Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.726.615 11.342 1.737.957

Diğer Duran Varlıklar -- --

TOPLAM VARLIKLAR 327.752.303 (2.121.403) 325.630.900

(*) 31.12.2012 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş finansal durum tablosu dipnotları,  
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona eren yıllarla karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi (Devamı)

Düzenleme  
öncesi raporlanan

Düzeltmeler/
Sınıflamalar

Yeniden  
Düzenlenmiş

KAYNAKLAR 31.12.2012 31.12.2012 (*)

Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.716.504 (2.132.745) 60.583.759

Kısa Vadeli Borçlanmalar 366.789 4.497 371.286
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 705.224 -- 705.224
- İlişkili Olmayan Taraflara  

Ticari Borçlar
57.286.664 -- 57.286.664

Çalışanlara Sağlanan Faydalar  
Kapsamında Borçlar

683.997 834.831 1.518.828

Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 164.671 -- 164.671
- İlişkili Olmayan Taraflara  

Diğer Borçlar
1.080.722 (888.468) 192.254

Ertelenmiş Gelirler -- -- --
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.132.745 (2.132.745) --
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara  

İlişkin Karşılıklar
186.339 -- 186.339

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar -- -- --
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 109.353 49.140 158.493

Uzun Vadeli Yükümlülükler 33.712.479 11.342 33.723.821

Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.947.399 -- 28.947.399

Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara 

İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.765.080 -- 4.765.080

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü -- 11.342 11.342
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler --

ÖZKAYNAKLAR 231.323.320 -- 231.323.320

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 231.323.320 -- 231.323.320

Ödenmiş Sermaye 9.000.000 -- 9.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları 62.376.183 -- 62.376.183
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 997.496 -- 997.496
Kar veya Zararda Yeniden  
Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer  
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Diğer Kazanç/Kayıpları 153.693 -- 153.693
Kar veya Zararda Yeniden  
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer  
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal  

Kazanç/ (Kayıp) Fonu
-- (459.952) (459.952)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.851.411 -- 13.851.411
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 121.041.688 35.773 121.077.461
Net Dönem Karı/(Zararı) 23.902.849 424.179 24.327.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar --

TOPLAM ÖZSERMAYE VE  
YÜKÜMLÜLÜKLER

327.752.303 (2.121.403) 325.630.900

(*) 31.12.2012 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş finansal durum tablosu dipnotları,  
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona eren yıllarla karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

YILLIK FAALİYET RAPORU  



6160 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU | 2014

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.5 Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sona eren ara döneme ait finansal tabloların hazırlanmasında esas 
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiş-
tirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

Yatırım işletmeleri (TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 27’ye ilişkin değişiklikler)

TFRS 10 standardı yatırım Şirket’i tanımına uyan Şirket’lerin konsolidasyon hükümlerinden muaf 
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen 
istisna ile yatırım Şirket’lerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri 
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. İşletmelerin TFRS 
9’u uygulamamaları durumunda, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme hüküm-
leri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu 
değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bu-
lunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı 
olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki 
uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 36 varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir  
değer açıklamaları (Değişiklik)

TFRS 13 ‘Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra, TMS 36 Varlıklarda 
Değer Düşüklüğü standardındaki yapılan değişiklik ile değer düşüklüğüne uğramış finansal olma-
yan varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümlerini açıklığa kavuşturul-
muştur. TMS 36 standardında yapılan değişiklikler finansal olmayan varlıkların geri kazanılabilir 
miktarlarının açıklanmasını sadece değer kaybı veya değer kaybının ters çevrildiği durumlarda 
gerektirmektedir. Söz konusu değişiklikler açıklama hükümlerini etkilemiştir ve değişikliklerin 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten  
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı’na getirilen değişlik, finansal 
riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa dev-
redilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dair 
bir istisna getirmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler

Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün, işletme tarafından ödemeyi ortaya çıkaran eyle-
min ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. 
Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıka-
ran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahak-
kuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu 
vergi, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorumun 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni stan-
dartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve 
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 
değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başla-
yan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası, 
finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler 
getirmektedir. TFRS 9’da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümü-
nü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal 
yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer 
değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu 
gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler 
UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat 
bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır / 
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket, konsolide finansal 
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır.

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve  
UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013)

UMSK Kasım 2013’te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki 
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu standart UFRS 9’un 
eski versiyonlarında yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlülük tarihini ertelemektedir. Bu standar-
dın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat hemen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu 
geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Buna ek 
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olarak işletmeler tüm riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi 
gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Şirket, 
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – Tanımlanmış Fayda Planları:  
Çalışan katkıları (Değişiklik)

Standartta yapılan değişiklik kapsamında çalışanların yaptığı bazı katkıların muhasebeleştirilme-
sindeki karmaşıklık azaltılmıştır ve çalışanların fayda planlarına yaptığı katkılar, plan dahilinde 
belirlenmiş, hizmet ile doğrudan ilişkili ve hizmet verilen yıldan bağımsız ise bu katkıların hizme-
tin verildiği dönemde hizmet maliyetinden düşülmesine izin verilmektedir. Bu değişiklik 1 Tem-
muz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olması beklenmemektedir.

UFRS 14 Düzenleyici erteleme Hesapları

UMSK 2012 yılında Oranı Düzenlenmiş Faaliyetler üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. UMSK 
projenin bir parçası olarak oranı düzenlenen işletmelerden ilk defa UFRS uygulayacak olanlar için 
geçici bir çözüm olması açısından kısıtlı kapsamda bir standart yayımlamıştır. Bu standart ilk kez 
UFRS uygulayacak işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre 
muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını UFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde muha-
sebeleştirmelerine izin vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler

Yeni standart, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve  
Amerika Birleşik Devletleri Genel

Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’nde yer alan rehberlikleri değiştirip; müşterilerle yapılan söz-
leşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştiril-
mesinde, sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zaman boyunca muhasebeleştirme 
konularında yeni yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, 
Şirket’in hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir.

Bu değişiklik 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uy-
gulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.

UMS 16 ve UMS 38 – Uygulanılabilir amortisman ve itfa yöntemlerine açıklık getirilmesi

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması 
yöntemlerinin maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça 
ifade etmektedir. UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi 
olmayan duran varlıkların amortismanında gelir bazlı amortisman yöntemlerinin kullanılmasının 
uygun olmayacağı yönünde aksi kanıtlanılabilir bir varsayım uygulamaya koymaktadır.

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye 

dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şir-
ket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

TFRS 11 – Müşterek faaliyetlerde edinilen payların muhasebeleştirilmesi

Değişiklikler bir işletme standardın işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen 
paylar için TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getir-
mektedir. Değişiklikler işletme birleşmesi muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek 
faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanmasını gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

UFRS’deki iyileştirmeler

UMSK, Aralık 2013’te “2010–2012 dönemi” ve “2011–2013 Dönemi” olmak üzere iki dizi 
“UFRS’de Yıllık İyileştirmeler” yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişik-
likler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’ten itibaren geçerlidir.

Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler

Hak ediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve 
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri

Bir işletme birleşmesindeki öz kaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar 
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya 
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

UFRS 8 Faaliyet Bölümleri

Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştiri-
lebilir/ toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat 
işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. 
Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, 
iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler 
derhal uygulanacaktır.

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabi-
leceğini açıklığa kavuşturmuştur i) varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde 
düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir ve net defter değeri piyasa 
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük  
olarak uygulanacaktır.
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UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi 
ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.

Yıllık iyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Değişiklik ile UFRS finansal tablolarını ilk kez uygulayanlara, henüz uygulaması zorunlu olmamak-
la birlikte erken uygulanabilecek yeni veya değiştirilmiş standartları uygulamasına izin verilmiştir.

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri

Değişiklik ile, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında 
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki mu-
hasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır.

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık ve finansal yükümlülüklere değil UMS 39 
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır.

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır.

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olması beklenmemektedir.

KGK tarafından yayınlanan ilke kararları

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik 
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” yayınlan-
ma tarihi itibarıyla geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini 
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” yayınlamıştır. Bu 
düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya 
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi 
uygulamakla yükümlü olan grupların hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi 
amacıyla yayınlanmıştır. Şirket bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla 
sınıflama değişikliklerini yapmıştır.

2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) 
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer veril-
memesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu 
raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve 
ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulma-
sı gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

2013-3 intifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise öz kaynağa dayalı finan-
sal araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

2013-4 Karşılıklı iştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu kar-
şılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırı-
mın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz 
konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhase-
beleştirme esasları belirlenmiştir.

Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın öz kaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,

İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlarına sahip 
olması durumu

İşletmenin öz kaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştir-
diği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.

Söz konusu kararın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

2.6 Netleştirme / Mahsup

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenme-
si veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesi-
nin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.

2.7 Muhasebe Politikalarında/Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

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

Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karşılaş-
tırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş karlar hesabı, söz konusu 
dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
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2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

İlişikteki finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikaları  
aşağıdaki gibidir:

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kısa 
vadeli mevduatları içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri, kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç 
ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır.

Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösteril-
miştir. Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri dönem sonu kurundan değerlenmiştir.

Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar; gerçekleşebilir değerleriyle, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir 
değerlerinden olası şüpheli alacaklara ilişkin karşılıkların düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. 
Ertelenmiş finansman geliri netleştirilmiş ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan 
alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi 
ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok 
büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir.

Şirket, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiş yıllarda-
ki tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar için 
şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli 
alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrı-
lan şüpheli alacak karşılığından düşülerek gelir tablosu ile ilişkilendirilir.

Ticari Borçlar

Ticari ve diğer borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalan-
mamış tutarın rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.

Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stok mali-
yetleri “Ağırlıklı Ortalama Maliyet” yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm 
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna 
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik 
giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve mal-
zemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sis-
tematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet 
içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek 
için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.

Satılmaya Hazır Menkul Değerler

Vadesi belirli olmayan bir süre için elde tutulan ve likidite ihtiyacı ve değişen faiz oranları  
karşısında satılma amacıyla elde tutulan varlıklar satılmaya hazır menkul değerler olarak  
sınıflandırılmaktadır.

Makul değerleri sağlıklı bir şekilde tahmin edilen menkul değerler mali tablolarda makul değerleri 
ile diğer menkul değerler ise maliyet değerinden veya değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş değer-
lerinden taşınmaktadırlar.

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.

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğdu-
ğu zaman kayda alınır.

Maddi Duran varlıklar

Bütün maddi duran varlıklar tarihsel maliyetinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü kar-
şılığı düşülerek yansıtılmıştır. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş 
amortismanlar ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil 
edilmektedir.

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan 
vergiler, maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflar ve söz konusu 
maddi duran varlığın edinimi amacıyla kullanılmış kredilerin, söz konusu maddi duran varlığın 
yatırım aşamasındayken katlanılmış kur farkı ve faiz giderlerinden oluşmaktadır. Maddi duran 
varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönem-
de gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında 
ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.

Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu durumda aktifleş-
tirilmekte ve amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi tutulan varlıklar, tahmini 
ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla normal amortisman yöntemine göre amortismana tabi 
tutulmaktadır.

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

ekonomik Ömrü
Yer altı ve yerüstü düzenleri 50 yıl
Binalar 50 yıl
Tesis, makine ve cihazlar 5-10 yıl
Taşıtlar 5 yıl
Demirbaşlar 4-5 yıl

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak 
metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup 
olmadığına dikkat edilmektedir.

Maddi Olmayan Duran varlıklar

Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve 
gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre finansal tablolara 
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alınmaktadır. Maddi olmayan varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve varsa 
kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran var-
lıklar için doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında ilgili kıymetin tahmini ekonomik 
ömrü olan 3 yıl üzerinden itfa edilmektedir. İktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar 
yazılımlarını içermektedir.

varlıklarda Değer Düşüklüğü

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

Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip 
artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri 
kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir. 
Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki 
yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş 
olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır.

Borçlanma Maliyetleri

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman alan varlıklar söz konusu oldu-
ğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda  
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma  
maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar  
veya zarar tablosuna kaydedilmektedir

Şirket aktifleştirilecek borçlanma maliyetlerinde kümülatif yaklaşım yöntemini benimsemiştir. Bu 
yönteme göre aktifleştirilecek borçlanma maliyetleri ile Şirket’in yabancı para olarak kullandığı 
yatırım kredisine eşdeğer miktarda fonksiyonel para birimi cinsinden borçlansaydı gerçekleşe-
cek faizin hesaplanarak bulunan kavramsal borçlanma maliyeti kümülatif olarak karşılaştırılırlar. 
Aktifleştirilecek faiz ve yabancı para kur farklarının tutarı, yatırımın tamamlanacağı süre sonu için 
hesaplanan Şirket’in yabancı para olarak kullandığı yatırım kredisine eşdeğer miktarda fonksiyonel 
para birimi cinsinden borçlansaydı oluşacak faizin hesaplanmasıyla oluşan kümülatif kavramsal 
borçlanma maliyetini aşamaz. Kümülatif yaklaşım, yatırım projesini bir bütün hesap birimi olarak 
değerlendirir ve raporlama dönemlerini dikkate almaz. Bunun sonucu olarak aktifleştirilebilen 
yabancı para kur farkları hesaplanması yatırımın kurulum süresi için yapılan bir tahmindir ve bu 
sürede değişen kurlar ile birlikte değişir.
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Şirket %3,02 faiz oranından euro kredi kullanmıştır. Aynı şartlarda TL borçlanmış olsaydı %14,5 
faiz oranından borçlanabilecekti. Bu oranlar baz alındğında yıllar itibariyle oluşan faiz ve kur fark-
ları aşağıdaki gibidir:

Yıl Fiili Gerçekleşen 
Faiz Tutarı

Fiili Gerçekleşen 
Kur Farkı Kar/ 

(Zararı)

İhraççı’nın Benimsediği 
Muhasebe Politikası 

Uyarınca Hesaplanan 
Kümülatif Alternatif Faiz 

Maliyeti

İhraççı’nın Benimsediği 
Muhasebe Politikası 

Uyarınca Aktifleştirilebi-
lecek Kur Farkı Tutarı

2012 26.405 (400.566) 8.908.847 (400.566)
2013 4.037.893 (32.983.285) 41.853.672 (32.983.285)
2014 9.075.971 14.770.676 59.308.152 14.770.676

Finansal Araçlar 
Finansal Varlıklar

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değe-
rinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işle-
miyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhase-
beleştirilir. 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 “alım-satım amaçlı 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 bo-
yunca 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. 
 Alım-Satım amaçlı finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin 
faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Alım-Satım Amaçlı 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 edinildi-
ği 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 yer alan 
varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.

Vadesine Kadar Elde Tutulan Finansal Varlıklar

Şirket’in 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.

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 ger-
çeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçüleme-
yen 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 öz kaynak hesapları içinde gös-
terilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda öz kaynak 
hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık 
olarak sınıflandırılan öz kaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan öz kaynak 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

Alım-satım amaçlı 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 grubu-
nun 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.

Bütün finansal varlıklarda (diğer alt başlıklarda tanımlanan alacak ve krediler hariç), değer düşük-
lüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Satılmaya hazır öz kaynak araçları 
haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının 
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muha-
sebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer 
düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet 
tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Satılmaya hazır öz kaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında mey-
dana gelen artış, doğrudan öz kaynaklarda muhasebeleştirilir.

Finansal Yükümlülükler

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve öz kaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal 
bir yükümlülüğün ve öz kaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in 
tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme öz kaynağa 
dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve öz kaynağa dayalı finansal araçlar için 
uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülük-
ler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
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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 başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değer-
leriyle 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 gideri-
nin 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 indirge-
yen orandır.

Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması

Şirket, finansal varlık veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleşmelerine taraf olduğu takdirde 
bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal varlığın tamamını veya bir kısmını, sadece söz konusu 
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıt-
tan çıkartır. Şirket finansal yükümlülükleri ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan 
kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.

Banka Kredileri

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki de-
ğerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet de-
ğeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet 
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. 
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir.

Hasılat

Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu, satışla ilgili ekonomik faydanın 
işletmeye akacağının muhtemel olması ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği 
durumda gelir oluşmuş sayılır. Perakende satışlarda müşterinin memnun kalmaması durumunda 
satılan malın şartsız geri alınacağına ilişkin müşteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahip-
likle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya transfer edildiği kabul edilir. Aynı işlem ile ilgili hasılat 
ve giderler eşanlı finansal tablolara alınmaktadır. Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin 
alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutarıdır. Ancak, nakit girişi-
nin ertelendiği durumlarda satış bedelinin makul değeri alınacak olan nakdin nominal değerinden 
daha düşük olabilir. İşlemin, Şirket tarafından vade farksız satış yapılması veya piyasa faizinin 
daha altında bir faiz haddinin uygulanmasındaki gibi finansman işlemi şeklinde gerçekleşmesi 
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durumunda, satış bedelinin makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle 
bulunur. Alacakların bugünkü değerinin belirlenmesinde; benzer kredi derecelendirmesine sahip 
bir işletmenin benzer finansal araçları için geçerli olan faiz oranı veya finansal aracın nominal 
değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı kullanılır.

Daha önce kayıtlara alınan hasılatla ilgili alacakların tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda ise, 
ilgili tutar hasılatın düzeltilmesi suretiyle değil, gider yazılmak suretiyle finansal tablolara alınır. Net 
satışlar, indirimler ve iadeler düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.

Şirket yurtiçi satışlarında, satılan malın hasılat olarak değerlendirmesini sağlayan şartlar malın 
müşteriye teslimi ile gerçekleşmektedir. Yurtdışı satışlarında ise malın Bandırma’daki tesislerin 
iskelesinde gemiye teslimi ile hasılat gerçekleşmektedir.

Dövizli işlemler

Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden (TL dışındaki para 
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. 
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan 
kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan pa-
rasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin 
belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden 
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Kur farkları oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler.

Hisse Başına Kazanç / (zarar)

İlişikteki gelir tablosunda belirtilen hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hissele-
rin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır. Şirketler mevcut hissedarlara 
birikmiş karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oranında hisse dağıtarak (Bedelsiz Hisseler) 
sermayelerini artırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler 
olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortala-
ması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finan-
sal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

Devlet Teşvik ve Yardımları

Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Şirket’in uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına 
dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar.

Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca 
tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.

Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler

i) Karşılıklar

Karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü-
ğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kay-
nakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlene-
biliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride 
oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır.

ii) Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise 
mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara 
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

Sermaye ve Temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edil-
diği dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.

ilişkili Taraflar

Bu rapor kapsamında Şirket’in hissedarları, Şirket’in hissedarlarının doğrudan veya dolaylı serma-
ye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve bağlı ortaklıkları dışındaki 
kuruluşlar, Şirket faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile doğrudan veya 
dolaylı olarak yetkili ve sorumlu olan, Şirket veya Şirket’in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi 
yönetici personel, bu kişilerin yakın aile üyeleri ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kont-
rolünde bulunan Şirket’ler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmektedir. İlişkili taraflarla olan işlemler 
finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari Vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye 
tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya 
da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer 
verilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaş-
mış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenen Vergi

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal 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. Ertelenen 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 
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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.

Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in 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 ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar 
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecek-
te ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi 
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan 
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenen 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. Ertelenen vergi var-
lıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyle varlıklarının 
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntem-
lerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenen 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 Şirket’in cari vergi varlık ve 
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Doğrudan öz kaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan öz kaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen 
ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki kurumlar vergisi ile 
döneme ait ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme 
birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanım-
lanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının makul değerinde elde ettiği payın satın 
alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

Kiralama işlemleri

Taşıt kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülük 117.756 EURO’dur.  
(31.12.2013; 15.227 EURO)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen 
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat 
tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 
ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal 
tablolarda yansıtılmıştır.

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dola-
yısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış 
ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar kapsamlı gelir 
tablosuna yansıtılmıştır.

Nakit Akım Tablosu

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit ben-
zerleri, nakit ve banka mevduatını içermektedir.

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi 
bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya 
hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özellik-
lere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket’in belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet 
temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer 
bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.

Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için 
gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun ilişkili taraf dışı müşterilere yapılan satışlar-
dan kazanılması ve ilişkili taraf dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleş-
tirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın 
en az %10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen 
bölümlerin toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda 
büyük olanının en az %10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam 
varlıklarının en az %10’unu oluşturmasıdır.

Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi 
sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birinci format olarak coğrafi bölümler belir-
lenmiştir (Dipnot 3).

2.9 Önemli Muhasebe Tahminleri ve varsayımlar

Varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri  
aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş Finansman Gelir/Gideri

Ticari alacak ve borçların etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyetinin hesaplanmasında alacak ve 
borçlara ilişkin mevcut verilere göre beklenen tahsil ve ödeme vadeleri dikkate alınmıştır. Vadeli 
alım ve satımlar dolayısıyla dönem içerisinde alış maliyetleri ile satış gelirlerinin içerisinde yer 
alan finansman gelir ve giderlerinin tutarı, alınan ticari alacak ve borçların ilgili döneme ait devir 
hızları kullanılarak etkin faiz yöntemine göre tahmini bazda hesaplanmış ve finansman gelir ve 
giderlerine sınıflandırılmıştır. Vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan ve dönem içinde oluşan alış 
maliyetleri ile satış gelirlerinin içerdiği tahakkuk etmemiş finansman gelir ve gider tutarları ortala-
ma ticari alacak ve borç devir hızlarını kullanmak suretiyle yaklaşık olarak tesbit edilmektedir.
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Faydalı Ömür

Maddi ve maddi olmayan varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca amortismana ve  
itfaya tabi tutulmuştur.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı karşılığı, personel devir hızı oranı geçmiş yıl tecrübeleri ve beklentiler  
doğrultusunda devir hızı hesaplanarak bilanço tarihindeki değerine indirgenmiştir.

Kullanılan tahminler ilgili muhasebe politikalarında veya dipnotlarda gösterilmektedir.

NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Endüstriyel Bölüm

Şirketin ana faaliyet konusu kimyevi gübre üretimi olduğundan dolayı endüstriyel bölüm  
tanımlanmamıştır.

Coğrafi Bölüm

Şirket tüm faaliyetlerini Türkiye’de yürütmektedir. Aşağıdaki tablo, mal satışlarının üretildikleri 
yere bakılmaksızın Şirket’in net satışlarının coğrafi piyasalara göre analizini göstermektedir.

31.12.2014 31.12.2013

Türkiye 197.456.952 265.626.303

İhraç Kayıtlı Satışlar 4.773.809 50.281

Benin -- 10.905.677

İtalya 19.623.797 3.015.702

Romanya 65.209.406 12.899.470

İspanya 4.975.280 7.729.051

Slovenya 3.365.359 3.154.615

Nijerya -- 7.312.775

Yunanistan 19.712.937 18.978.274

Hırvatistan 13.076.457 589.846

Bulgaristan -- 111.894

Macaristan 2.139.077 --

Toplam 330.333.074 330.373.888

NOT 4 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle nakit ve nakit  
benzerleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kasa -- 573 --

Bankalar
 - Vadesiz mevduat 649.691 5.495.764 369.225
 - Vadeli mevduat 64.292.490 62.071.474 22.443.950
Diğer hazır değerler -- 50 --

Toplam 64.942.181 67.567.861 22.813.175

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bankalardaki vadeli mevduatlara ilişkin detaylar:

Döviz Cinsi Faiz Oranı Vadesi Döviz Tutarı TL Karşılığı

ABD $ 1,00%-2,45% 1-31 gün 20.557.988 47.671.920
Avro 1,60% 1 gün 3.300.145 9.308.719
TL 6,75%-9,35% 1 gün 7.311.851 7.311.851

 Toplam 64.292.490

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bankalardaki vadeli mevduatlara ilişkin detaylar:

Döviz Cinsi Faiz Oranı Vadesi Döviz Tutarı TL Karşılığı

ABD $ 2,20%-3,39% 2-33 gün 19.895.098 42.462.108
TL 5,00%-8,50% 2 gün 19.609.366 19.609.366

 Toplam 62.071.474
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NOT 5 – FİNANSAL YATIRIMLAR

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal varlık olarak 
sınıflanan finansal yatırımları aşağıdaki gibidir:

Kısa Vadeli 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Hisse Senetleri 244.516 136.448
Devlet Tahvili -- --

244.516 136.448

Uzun Vadeli 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Oran (%) Tutar Oran(%) Tutar

Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. 55 242.512 55 242.512
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. 3,33 665.956 3,33 665.956
Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. 40 13.043 40 13.043
Badetaş Bandırma Deniz Taş. A.Ş. 46,7 2.852.516 46,7 2.852.516

3.774.027 3.774.027

Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) -- --

Toplam 3.774.027 3.774.027

Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklığı, zorunlu denetim kapsamında olmadığından, Bağımsız  
Denetim’e tabi tutulmamıştır.

Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ve %20’den fazla paya sahip olduğu İştirakleri; ilgili işletmenin kü-
çük olması, faaliyet hacminin düşük olması gibi nedenlerle, bu Şirket’lere ait finansal tabloların 
ilişikteki finansal tabloları önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle konsolide edilmemiş ve finansal 
varlıklar yeniden ifade edilmiş elde etme maliyetinden değer düşüklüğü karşılığı düşülmek sure-
tiyle yansıtılmıştır.

Yukarıda yer alan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Kıymetler 2014 yılı itibariyle 4. Dö-
nem geçici vergisi ekindeki kâr / zarar durumları aşağıdaki gibidir.

Şirketlerin Ünvanları Vergi Mevzuatına Göre Kar / (Zarar)

Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. (80.702)

Badetaş Bandırma Deniz Taş. A.Ş. (165.093)

Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. (186.012)

Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. 81.793

NOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal 
borçları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli Faiz Oranı 
(%)

TL  
Karşılığı

Faiz 
Oranı 
(%)

TL  
Karşılığı

Faiz 
Oranı 
(%)

TL  
Karşılığı

- TL banka kredileri 5,00/8,91 3.335.576 5,3 3.137.520 8,75 129.497
- Sıfır Faizli TL Krediler -- 268.948 -- 267.382 -- 241.789
- Kredi Kartları 220 -- -- -- --

Toplam 3.604.744 3.404.902 371.286

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Uzun Vadeli
Faiz 

Oranı 
(%)

Döviz tutarı TL Karşılığı
Faiz 

Oranı 
(%)

Döviz tutarı TL Karşılığı

- Euro krediler 3,02 110.012.256 310.311.572 3,02 62.735.095 184.221.607

Toplam 310.311.572 184.221.607

Sıfır faizli krediler SGK prim ödemeleri için kullanılmıştır.

BAGFAŞ tarafından kurulacak olan Türkiye’nin ilk granül stabilize Amonyum Nitrat/ Granül 
Kalsiyum Amonyum Nitrat kimyevi gübre kompleksinin kurulması işi 140.750.000 Euro bedelle, 
anahtar teslimi ThyssenKrupp AG grubuna ait UHDE GmbH firmasına ihale edilmiş, projeye ait 
sözleşme 18.06.2012 tarihinde imzalanmıştır.

140.750.000 Euro’luk yatırımın finansmanı ile ilgili olarak AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft 
m.b.H.’dan (Federal Almanya’dan) % 85 oranında Hermes Export Kredisi ve Hermes primi 
(132.137.500 Euro); yatırım işletmeye alınıncaya kadar ( takriben 34 ay ) geri ödemesiz, takip 
eden 10 yılda 20 eşit taksit ve %3,02 sabit yıllık faizle kullanılmıştır. Bagfaş söz konusu krediyi 
hiçbir yerli banka teminat mektubu, kefalet, ipotek vb. karşı garanti vermeden sağlamıştır.  
Finansman anlaşması 05.07.2012 tarihinde imzalanmıştır. 2014 yılı içinde bu sözleşme  
kapsamında AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H.’dan 47.277.161 Euro kredi kullanılmıştır.  
(2013: 50.425.957 Euro)
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NOT 7 – TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ticari alacakları  
aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Ticari alacaklar 10.177.880 21.216.355 31.924.527

İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot:28) 72.840 392.979 239.820

Tahsili şüpheli ticari alacaklar 21.108 42.118 42.118

10.271.828 21.651.452 32.206.465

Ertelenmiş finansman geliri (-) (2.009) (8.180) (10.366)

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (21.108) (42.118) (42.118)

Toplam 10.248.711 21.601.154 32.153.981

Şüpheli alacak karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Dönem başı bakiye 42.118 42.118

Aciz vesikası alınıp aktiften çıkarılan (21.010) --

Toplam 21.108 42.118

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının 
tutarı 10.250.720 TL’dir ( 31 Aralık 2013: 21.609.334 TL). Mal satışı ile ilgili ortalama vade 30 ile 
120 gün arasında değişmektedir. Ticari alacaklar için vade tarihinden sonra sözleşmeye göre faiz 
uygulanmaktadır.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.  
( 31 Aralık 2013: Yoktur.)

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ticari borçları aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Satıcılar 92.642.089 71.877.033
İlişkili taraflara borçlar (Not 28) 749.014 935.191
Diğer ticari borçlar 12.369.223 3.427.349
Ertelenmiş finansman gideri (-) (64.753) (74.262)

Toplam 105.695.573 76.165.311

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ticari borçların ortalama vadesi 60 gündür  
(31 Aralık 2013: 60 Gün).

NOT 8 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle diğer alacakları aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli diğer alacaklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Verilen depozito ve teminatlar 12.502 11.719
İhracattan yüklenilen KDV 1.307.447 2.521.460
Personelden alacaklar 29.574 8.581
Diğer 213.452 65.562
Toplam 1.562.975 2.607.322

Uzun vadeli diğer alacaklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Verilen teminatlar 2.669.056 79.071
Toplam 2.669.056 79.071

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borç-
ları aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli diğer borçlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
İlişkili taraflara borçlar 801 1.601 164.671
Diğer borçlar 380.794 239.776 192.254
Toplam 381.595 241.377 356.925

Uzun vadeli diğer borçlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Alınan depozito ve teminatlar 340.150 239.608
Toplam 340.150 239.608

NOT 9 – STOKLAR

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle stokları aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

İlk madde ve malzemeler 14.138.448 12.372.071
Yarı mamuller 16.910.602 15.299.419
Mamuller 39.215.317 29.256.046
Yoldaki Malzeme 20.103.393 9.651.756
Diğer 7.392.458 5.055.253
Toplam 97.760.218 71.634.545

31 Aralık 2014 itibariyle stoklar yangın, deprem, su basması vb. risklere karşı 24.348.450 TL  
(31 Aralık 2013: 27.705.390TL) tutarında sigortalanmıştır.
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NOT 10 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş giderleri  
aşağıdaki gibidir:

Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Gelecek aylara ait giderler 1.633.207 24.142
Stoklar için verilen sipariş avansları 135.293 697.308
Sabit kıymetler için verilen avanslar 4.321.404 --

Toplam 6.089.904 721.450

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle uzun vadeli peşin 
ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir:

Duran varlıklar içerisindeki peşin 
ödenmiş giderler

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Gelecek aylara ait giderler -- 1.461.192 --
Sabit kıymetler için verilen avanslar (*) 15.224.640 120.510.949 48.351.847

Toplam 15.224.640 121.972.141 48.351.847

(*) BAGFAŞ tarafından kurulacak olan Türkiye’nin ilk granül stabilize Amonyum Nitrat/ granül 
Kalsiyum Amonyum Nitrat kimyevi gübre kompleksi, 20.000 tonluk Amonyak Tankı yatırımı kap-
samında ödenen avanslardan oluşmaktadır.

Yabancı para cinsinden verilen avans bakiyesi, “Kur Değişiminin Etkileri” başlıklı 21 no’lu Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 21) uyarınca parasal olmayan bir kalem olarak değerlendirilmektedir. 
Bu sebeple avans bakiyesi finansal durum tablosunda avansın verildiği tarihteki döviz kuru üzerin-
den Türk Lirası olarak takip edilmektedir. Avans karşılığı alınan mal ve hizmetler de ilgili avansın 
ödendiği tarihte kayıtlara alınmıştır. 2012 ve 2013 yıllarına ait finansal tablolar da sınıflamadaki 
değişiklikler geriye dönük olarak yapılmıştır (Not:2.4).

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ertelenmiş gelirleri aşağıdaki gibidir:

Kısa Vadeli Ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Alınan sipariş avansları 526.339 1.515.548

526.339 1.515.548

Uzun Vadeli Ertelenmiş gelirler 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Alınan sipariş avansları 14.103.500 --

14.103.500 --

NOT 11 – CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle cari dönem vergisiyle ilgili varlıkları 
aşağıdaki gibidir:

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Peşin ödenen vergiler -- 454.350 3.487.080

Toplam -- 454.350 3.487.080

NOT 12 – MADDİ DURAN VARLIKLAR

Cari Dönem 1 Ocak 2014 Giriş Transfer Çıkış Finansman-
Maliyeti 31 Aralık 2014

Maliyet

Arazi ve arsalar 6.522.071 -- -- -- -- 6.522.071

Yeraltı ve yer  
üstü düzenleri 17.441.052 462.178 -- -- -- 17.903.230

Binalar 33.774.745 38.374 279.143 -- -- 34.092.262

Makine, tesis ve 
cihazlar 236.212.952 957.606 5.739.995 -- -- 242.910.553

Taşıt araçları 7.058.980 -- -- -- -- 7.058.980

Döşeme ve  
demirbaşlar 5.167.640 152.064 -- -- -- 5.319.704

Diğer duran 
varlıklar 1.743.220 180.033 -- -- -- 1.923.253

Yapılmakta olan 
yatırımlar 130.625.409 321.399.964 (6.019.138) -- (5.694.705) 440.311.530

438.546.069 323.190.219 -- -- (5.694.705) 756.041.583

Birikmiş  
amortisman

Yeraltı ve yer 
üstü düzenleri 11.645.541 337.534 -- -- -- 11.983.075

Binalar 22.176.289 713.538 -- -- -- 22.889.827

Makine, tesis ve 
cihazlar 191.317.948 10.923.903 -- -- -- 202.241.851

Taşıt araçları
5.937.916 99.520 -- -- -- 6.037.436

Döşeme ve  
demirbaşlar 4.881.014 73.479 -- -- -- 4.954.493

Diğer duran 
varlıklar 1.601.034 11.396 -- -- -- 1.612.430

237.559.742 12.159.370 -- -- -- 249.719.112

Net kayıtlı değer 200.986.327 506.322.471

YILLIK FAALİYET RAPORU  



8786 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU | 2014

NOT 12 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Cari Dönem 1 Ocak 2013 Giriş Transfer Çıkış Finansman
Maliyeti 31 Aralık 2013

Maliyet

Arazi ve arsalar 6.522.071 -- -- -- -- 6.522.071

Yeraltı ve yerüstü 
düzenleri 16.042.802 236.082 1.162.168 -- -- 17.441.052

Binalar 33.040.997 655.433 78.315 -- -- 33.774.745

Makine, tesis ve 
cihazlar 226.598.970 887.332 8.726.650 -- -- 236.212.952

Taşıt araçları 7.058.980 -- -- -- -- 7.058.980

Döşeme ve  
demirbaşlar 5.067.792 99.848 -- -- -- 5.167.640

Diğer duran 
varlıklar 1.615.232 127.988 -- -- -- 1.743.220

Yapılmakta  
olan yatırımlar 34.182.202 69.389.162 (9.967.133) -- 37.021.178 130.625.409

330.129.046 71.395.845 -- -- 37.021.178 438.546.069

Birikmiş  
amortisman

Yeraltı ve  
yerüstü düzenleri 11.425.722 219.819 -- -- -- 11.645.541

Binalar 21.524.947 651.342 -- -- -- 22.176.289

Makine, tesis  
ve cihazlar 182.049.647 9.268.301 -- -- -- 191.317.948

Taşıt araçları 5.807.358 130.558 -- -- -- 5.937.916

Döşeme ve  
demirbaşlar 4.808.154 72.860 -- -- -- 4.881.014

Diğer duran 
varlıklar 1.590.196 10.838 -- -- -- 1.601.034

 227.206.024 10.353.718 -- -- -- 237.559.742

Net kayıtlı değer 102.923.022 200.986.327

Amortisman giderlerinin 11.457.771 TL’si (31 Aralık 2013: 9.635.238TL) satılan malın maliyetine, 
249.237 TL’si (31 Aralık 2013: 237.169 TL) pazarlama ve satış giderlerine, 452.360 TL’si  
(31 Aralık 2013: 481.313TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

Aktifler Üzerindeki Sigorta Tutarı

31 Aralık 2014 itibariyle maddi varlıklar yangın, deprem, su basması vb. risklere karşı 
243.433.484 TL (31 Aralık 2013: 224.054.545TL) tutarında sigortalanmıştır.

varlıklar Üzerindeki Rehin ve ipotekler

Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) 
ve elde ettiği gelir veya menfaatler yoktur. Şirket’in varlıkları üzerinde hiçbir rehin ve ipotek yoktur.

NOT 13 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Cari Dönem 1 Ocak 2014 İlaveler 31 Aralık 2014
Maliyet
Haklar 162.680 77.303 239.983

162.680 77.303 239.983

Birikmiş itfa payı
Haklar (141.504) (22.487) (163.991)

(141.504) (22.487) (163.991)
Net kayıtlı değeri 21.176 75.992

Önceki Dönem 1 Ocak 2013 İlaveler 31 Aralık 2013
Maliyet
Haklar 162.680 -- 162.680

162.680 -- 162.680

Birikmiş itfa payı
Haklar (140.785) (719) (141.504)

(140.785) (719) (141.504)
Net kayıtlı değeri 21.895 21.176

İtfa giderlerinin 22.487 TL’si genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir (31 Aralık 2013: 719 TL).

NOT 14 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Yatırım Teşvik Belgeleri

Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma dere-
cesi 31.12.2014 tarih itibariyle aşağıdaki tabloda görüldüğü şekildedir.

Yatırımın Niteliği Toplam Tutarı
Toplam Tutarı 

(Döviz)
Döviz 
Cinsi

Teşvik Belgesi 
Tarihi

Teşvik Belgesi 
No

 Komple Yeni Yatırım 370.000.000 201.086.956 USD  28.12.2012  B 107787

 Modernizasyon 7.200.000 3.789.430 USD  23.01.2013  A 108580

Başlangıç 
Tarihi Bitiş Tarihi

Cari Dönemde 
Yapılan Harcama 

Tutarı (TL)
Yararlanılan Teşvikler

İhracat  
Taahhüdü 

(USD)

Tam. 
Derecesi 

(%)

31.07.2012 31.07.2015 255.092.135 %100 Gümrük Muafiyeti - 92

KDV İstisnası

Vergi İndirim Oranı %60

Yatırıma Katkı Oranı %35

Sig. Primi İşveren Hissesi 
Desteği 5 Yıl

24.12.2012 24.12.2015 2.046.990
% 100 Gümrük Muafiyeti

KDV İstisnası
- 95

Toplam 257.139.125

Önceki dönemde yapılan harcama tutarı 31.12.2013 tarihi itibari ile 162.233.650 TL’dir. 
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 2 adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur.
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NOT 15 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

15.1 Koşullu varlık ve Yükümlülükler

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle 3. kişiler lehine vermiş olduğu  
teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler yoktur.

15.2 Dava ve ihtilaflar

Şirket aleyhine açılmış 18 adet dava olup bunlarla ilgili 586.498 TL karşılık ayrılmıştır.

15.3. verilen/alınan teminatlar/ipotekler/rehinler

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle verdiği teminat/rehin/ipotek aşağıdaki gibidir;

Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu  
TRİ’lerin Toplam Tutarı

7.084.015 8.171.934

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar 
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

-- --

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 
3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu 
TRİ’lerin Toplam Tutarı

-- --

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı -- --

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı -- --

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer  
Grup Şirketleri

Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı -- --

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine  
VermişOlduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı

-- --

Toplam 7.084.015 8.171.934

Şirket’in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

T.C Gümrük Müsteşarlığı 705.175 --

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 4.250.000 --

Pankobirlik SS. Pancar Ekicileri Koop. Birliği -- 7.084.809

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 934.270 --

TİGEM -- 242.160

Bandırma 1. İcra 3.150 --

Bandırma 2. İcra 66.000 20.000

Bandırma 3.İcra 104.100 80.100

Bakırköy 11. İcra 75.000 --

Bandırma Gümrük Müd. -- 398.225

Uludağ Elektrik A.Ş. 946.320 346.640

Toplam 7.084.015 8.171.934

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle müşterilerinden aldığı teminatlar 
aşağıdaki gibidir;

Türü 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Bayilik, Vadesi Geçmemiş Alacaklara İlişkin Teminatlar 11.876.024 15.238.020

Toplam teminat tutarı 11.876.024 15.238.020

NOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar:

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan 
faydalar kapsamında borçları aşağıdaki gibidir:

Çalışanlara sağlanan faydalar 
kapsamında borçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Personele borçlar 685.131 369.986 697.508
Ödenecek vergi ve fonlar 455.441 370.580 442.064
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 447.539 401.132 379.256

Toplam 1.588.111 1.141.698 1.518.828

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar :

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Yıllık izin karşılığı 238.734 239.517

Toplam 238.734 239.517

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Dönem başı 239.517 186.339
İlave karşılık -- 53.178
Konusu kalmayan karşılıklar (783) --
Dönem sonu 238.734 239.517

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar :

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak 
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi 
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı 
Wmaddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal 
kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
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 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli 
olan aylık 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.438,22 TL) tavanından hesaplamıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19, “Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar” uyarınca Şirket’in yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal 
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlü-
lüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

 Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artması-
dır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 
beklenen reel oranı ifade eder. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, 
çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri  
tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık % 5,50 enflasyon oranı 
ve % 8,75 iskonto oranı varsayımına göre, % 3,08 reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır.  
(31 Aralık 2013: 3,86 reel iskonto oranı) İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip,  
Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Şirket’in 
kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında ortalama işe devam etme olasılığı % 90  
(31 Aralık 2013: % 99) olarak hesaplanmış ve indirgenmiş kıdem tazminatı karşılığı tutarı bu  
oran esas alınarak hesaplanmıştır.

31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı karşılığının 
hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Dönem başı 4.834.887 4.765.080 4.643.363
Ödemeler (886.508) (593.269) (976.641)
Faiz maliyeti 186.627 145.811 142.087
Cari hizmet maliyeti 468.161 415.473 426.047
Aktüeryal (kazanç) /kayıp (1.078.206) 101.792 530.224
Dönem sonu itibariyle karşılık 3.524.961 4.834.887 4.765.080

NOT 17 – DİĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE DİĞER KISA / UZUN  
VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıkları 
aşağıdaki gibidir:

Diğer dönen varlıklar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2013

Verilen iş avanslar 159.130 -- --
Devreden KDV 15.683.917 4.425.204 4.214.899
Diğer -- -- 31.445

Toplam 15.843.047 4.425.204 4.246.344

Şirket’in 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle diğer kısa vadeli yü-
kümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli diğer borçlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Ödenecek vergi ve fonlar 2.781.965 1.735.202 53.637
Tecil Edilebilir KDV -- 864.127 --
Diğer -- -- 104.856

Toplam 2.781.965 2.599.329 158.493

Diğer uzun vadeli yükümlülükleri ve duran varlıkları yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).

NOT 18 – ÖZKAYNAKLAR

a) Sermaye

Şirket’in Bedelli Sermaye artırımı 29 Eylül 2014 itibariyle tamamlanmıştır. 31 Aralık 2014 tarihi 
itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 45.000.000 TL olup her biri 0.01 TL (tam TL) tutarında 
4.500.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. (31 Aralık 2013 ödenmiş sermaye tutarı 9.000.000 TL 
olup her biri 0.01 TL (tam TL) tutarında 900.000.000 adet hisseden oluşmaktadır). Şirket’in  
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yasal sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Hisse 
Grubu Tutar % Tutar %

Recep Gençer A-B 18.197.446 40.44 3.639.489 40.44
Diğer gerçek ve tüzel kişiler A-B 26.802.554 59.56 5.360.511 59.56

45.000.000 100.00 9.000.000 100.00
Sermaye Düzeltmesi Farkları 62.376.183 62.376.183
Toplam 107.376.183 71.376.183

b) Kar veya zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme  
ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları

223.484 115.326

Toplam 223.484 115.326

c) Kar veya zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar

Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/ (Kayıp) Fonu

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Emeklilik Planlarından Aktüeryal 
Kazanç / Kayıp Fonu

321.179 (541.386) (459.952)

Toplam 321.179 (541.386) (459.952)

UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı 
karşılığının hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muha-
sebeleştirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve 
kazançlar öz kaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
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Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden  
sınıflandırılmayacak niteliktedir.

d) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere 
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Şirket’in ödenmiş sermaye-
sinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler 
ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kulla-
nılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

e) Kar dağıtımı

Halka açık Şirket’ler kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesin-
de ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ 
kapsamında, borsaya kote halka açık ortaklıklar için asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. 
Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. 
Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finan-
sal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında 
pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay 
sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belir-
lenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz 
sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak öz sermaye 
enflasyon düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine 
tabi olacaktır.

Şirket’in 27.03.2014 tarihinde yapılmış olan Genel Kurulu’nda 2013 yılı kârının dağıtılmaması 
kararı alınmıştır.

f) Geçmiş yıl karları

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Olağanüstü yedekler 134.969.273 132.893.338 121.077.461
Toplam 134.969.273 132.893.338 121.077.461
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NOT 19 – HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle satış gelirleri ve maliyetlerin dökümü 
aşağıdaki gibidir:

 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Yurtiçi satışlar 197.462.310 265.700.410

-Gübre satışı 187.891.739 237.328.111

-Asit satışı 9.220.397 27.906.578

-Elektrik satışı 350.174 465.721

Yurtdışı satışlar 132.876.122 64.747.587

Brüt hasılat 330.338.432 330.447.997

Satış İskontoları(-) (2.377) (45.344)

Satıştan İadeler(-) (2.981) (28.765)

Net hasılat 330.333.074 330.373.888

SATIŞLARIN MALİYETİ  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 257.859.209 273.370.500

Direkt işçilik giderleri 2.434.132 2.152.273

Genel üretim giderleri 28.211.507 21.746.825

Yarı mamul kullanımı

 Dönem başı stok 15.299.419 19.113.246

 Dönem sonu stok (16.910.602) (15.299.419)

Üretilen mamul maliyeti 286.893.665 265.083.425

Mamul stoklarında değişim

 Dönem başı stok 29.256.046 65.248.554

 Dönem sonu stok (39.215.317) (29.256.046)

Satılan mamul maliyeti 276.934.394 301.075.933

 Dönem başı stok -- --

 Dönem içi alış 756.532 25.591

 Dönem sonu stok -- --

Satılan ticari mallar maliyeti 756.532 25.591

Satışların maliyeti toplamı 277.690.926 301.101.524
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NOT 20 - FAALİYET GİDERLERİ

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle faaliyet giderlerinin dökümü  
aşağıdaki gibidir:

 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Personel giderleri 900.952 863.930

Amortisman giderleri 249.237 237.169

İhracat giderleri 578.713 303.122

Nakliye giderleri 13.484.507 12.233.905

Sigorta giderleri 73.531 68.617

Temsil ağırlama 88.243 77.990

Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 77.487 68.709

Kira Giderleri 163.889 --

Vergi, resim ve harçlar 167.762 16.709

Diğer 103.053 41.769

Toplam 15.887.374 13.911.920

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri 9.130.555 8.456.168

Amortisman giderleri 474.847 482.032

Danışmanlık ve müşavirlik giderleri 533.409 485.751

Araç giderleri 162.421 129.668

Vergi, resim ve harç giderleri 249.392 1.252.680

Seyahat giderleri 131.088 26.962

Sigorta giderleri 141.957 143.777

Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 234.970 314.301

Haberleşme giderleri 188.197 576.827

Mahkeme, noter ve icra giderleri 694.989 76.599

Kullanılmayan izin karşılığı 783 53.178

Diğer 1.023.248 709.400

Toplam 12.965.857 12.707.343

Genel Toplam 28.853.230 26.619.263

NOT 21 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Amortisman ve itfa payları;
 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Üretim maliyetine verilen 11.457.771 9.635.238
Pazarlama satış dağıtım gideri 249.237 237.169
Genel yönetim gideri 474.847 482.032

Toplam 12.181.855 10.354.439

Personel giderleri;
 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Üretim maliyetine verilen 7.411.971 7.481.022
Pazarlama satış dağıtım gideri 900.952 863.930
Genel yönetim gideri 9.130.555 8.456.168

Toplam 17.443.478 16.801.120

NOT 22 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin/
giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

Esas faaliyetlerden diğer gelirler  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Tahakkuk etmemiş finansman geliri 72.933 486.569
Kur farkı geliri 20.276.560 7.261.947
SSK primleri %5 indirim geliri 463.562 473.498
Sigorta gelirleri 515.653 1.682
Hurda satışları 170.581 98.629
Diğer 476.861 487.084

Toplam 21.976.150 8.809.409

Esas faaliyetlerden diğer giderler  01.01.-30.12.2014  01.01.-31.12.2013

Tahakkuk etmemiş finansman gideri 76.271 54.526
Kur farkı gideri 24.431.765 16.919.529
Çalışmayan kısım giderleri 1.482.681 515.695
Dava gider karşılığı 586.498 --
Ruhsat yapı cezası 1.579.221 --
Diğer 674.209 46.001

Toplam 28.830.645 17.535.751
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NOT 23 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin 
dökümü aşağıdaki gibidir:

Yatırım faaliyetlerinden gelirler  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

İştiraklerden Temettü Gelirleri 34.069 116.872
Kur farkı geliri 14.488.346 8.587.876
Vadeli mevduat faiz gelirleri 2.786.579 2.514.291
Kira gelirleri 14.880 13.920

Toplam 17.323.874 11.232.959

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yatırım faaliyetlerinden giderlerinin 
dökümü aşağıdaki gibidir:

Yatırım faaliyetlerinden giderler  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Kur farkı giderleri (10.127.370) (2.506.830)

Toplam (10.127.370) (2.506.830)

NOT 24 - FİNANSMAN GİDERLERİ

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle finansal giderlerinin dökümü  
aşağıdaki gibidir:

Finansman giderleri  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Kredi faizleri ve kur farkı 223.168 192.708
Teminat mektubu komisyonları 22.362 12.643
Komisyon giderleri 88.864 56.286

Toplam 334.394 261.637

NOT 25 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurumlar vergisi

Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal 
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespi-
tinde 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.

2014 yılında uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20’dir (2013: %20).

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 
2014 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum 
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (2013: %20).  

Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşı-
nabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygu-
lama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip 
eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla 
beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve 
hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

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 Şirket’lerin Türkiye’deki 
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesap-
lanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı %15 olarak uygulanmaktadır.

31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle bilançoya yansıyan kurumlar 
vergisi yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 Cari vergi yükümlülüğü 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kurumlar vergisi karşılığı 2.131.550 142.317 2.132.745
Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (2.131.550) (142.317) (2.132.745)
Ödenecek kurumlar vergisi -- -- --

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in gelir tablosuna yansıyan vergi gelir/
(giderleri) aşağıdaki gibidir;

 Vergi gideri/(geliri)  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013
Cari kurumlar vergisi (2.131.550) (142.317)
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri 155.505 (172.999)
Toplam (1.976.045) (315.316)

BAGFAŞ tarafından kurulacak olan Türkiye’nin ilk granül stabilize Amonyum Nitrat/ granül Kalsi-
yum Amonyum Nitrat kimyevi gübre kompleksi yatırımı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygu-
lama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 29.11.2012 tarih ve 107787 sayılı Yatırım 
Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırım Büyük Ölçekli yatırım teşvik desteklerinden yararlanacaktır 
(Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 5 yıl, Vergi İndirimi Oranı: %60, Yatırıma Katkı Oranı: %35, 
KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ).

29.11.2012 tarih ve 107787 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 5 milyon TL’sının üzerinde 
yatırım harcamasının 31.12.2012 tarihinden önce yapıldığı tevsik edildiğinden T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce belgenin VI/1: özel şartı 
vize edilerek 29.11.2012 tarih ve 107787 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi yerine kaim olmak üzere 
28.12.2012 tarih ve B107787 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2012/3305 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) 15. maddesinin 5. 
fıkrasının a bendine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım 
harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının; Büyük Ölçekli Yatırımlar 3’üncü 
bölgede yüzde yirmisini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden 
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elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir” hükmüne göre Kurum-
lar vergisi Oranı %8 olarak hesaplanmıştır.

ertelenmiş vergiler

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve 
yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider ka-
lemlerinin vergiye esas mali tablolar ile UMS/UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı 
dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir  
(2013 :%20).

Toplam geçici farklar Ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülük)

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

Maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkların kayıtlı 
değerleri ile vergi matrahları 
arasındaki net fark

3.486.693 2.861.546 3.728.001 697.338 572.309 745.600

Kıdem tazminatı karşılığı 3.524.961 4.834.887 4.765.080 704.992 966.977 953.016

Verilen avanslar kur farkları (258.449) -- -- (51.690) -- --

İzin karşılığı 238.734 239.517 186.339 47.747 47.903 37.268

Ertelenmiş finansman gideri 2.009 8.180 10.366 402 1.636 2.073

Ertelenmiş finansman geliri (64.753) (74.262) (56.712) (12.951) (14.852) (11.341)

Diğer 639.991 -- -- 127.998 -- --

7.569.186 7.869.868 8.633.074 1.513.837 1.573.973 1.726.615

Ertelenen vergi varlıkları 7.892.388 7.944.130 8.689.786 1.578.477 1.588.825 1.737.957

Ertelenen vergi  
yükümlülükleri

(323.202) (74.262) (56.712) (64.640) (14.852) (11.342)

Ertelenen vergi  
yükümlülükleri net

7.569.186 7.869.868 8.633.074 1.513.837 1.573.973 1.726.615

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in gelir tablosuna yansıyan ertelenmiş 
vergi gelir/ (giderleri) hareketi aşağıdaki gibidir;

Ertelenmiş vergi varlıkları: 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi 1.573.973 1.726.614

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 155.505 (172.999)

Aktüeryal kazanç/(kayıp) (215.641) 20.358

Kapanış bakiyesi 1.513.837 1.573.973

NOT 26 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)

Hisse başına esas kar/ (kayıp), hissedarlara ait net karın/(kayıbın) adi hisselerin ağırlıklı ortalama 
adedine bölünmesi ile hesaplanır.

 01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Hissedarlara ait net kar / (zarar) 21.820.488 2.075.935
Dönem başı adi hisse senetlerinin ağırlıklı  
ortalama adedi (*)

900.000.000 900.000.000

Nakit sermaye artışı (*) 3.600.000.000 --
Dönem sonu adi hisse senetlerinin ağırlıklı  
ortalama adedi (*)

2.100.000.000 900.000.000

Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,01039 0,00231

(*) 1 Kuruş nominal değerdeki hisseye isabet eden.

NOT 27 – DİĞER KAPSAMLI GELİR

 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013

Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 108.158 (38.367)
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç  
ve kayıplar

1.078.206 (101.792)

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin  
vergi gelir/giderleri

(215.641) 20.358

Toplam 970.723 (119.801)

NOT 28 – İLİŞKİLİ TARAFLAR AÇIKLAMALARI

a) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar:

 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 4.001.967 4.357.105

Kıdem tazminatı karşılığı 230.639 487.968

Toplam 4.232.606 4.845.073

b) İlişkili Taraflarla Bakiyeler:

İlişkili Taraflardan Alacaklar, Net 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ege Gübre A.Ş 72.840 392.979
Alacak Reeskontu(-) (10) (94)

Toplam 72.830 392.885

İlişkili Taraflara Borçlar, Net 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ortaklara temettü borcu 801 1.601
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Bagasan AŞ 235.711 538.925
Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. 116.698 151.533
Bagfaş Servis Ltd. Şti. 396.605 244.732
Borçlar Reeskontu (-) (3.846) (6.477)

Toplam 745.969 930.314

c)

 Mal ve Hizmet Alımları  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Bagasan AŞ 2.913.277 1.894.551
Badetaş AŞ 898.441 461.765
Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. 946.653 428.075
Bagfaş Servis Ltd. Şti. 1.782.492 664.276
Ege Gübre 32.038 --

Toplam 6.572.901 3.448.667

d)

Mal ve Hizmet Satışları  01.01.-31.12.2014  01.01.-31.12.2013

Ege Gübre A.Ş 5.765.100 7.582.322
Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. 7.440 --
Bagfaş Servis Ltd. Şti. 7.440 --

Toplam 5.779.980 7.582.322

NOT 29 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal Risk Yönetimi

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat 
riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.

Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil 
olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte Şirket 31.12.2011 tarihi itibariyle Gübretaş A.Ş. ye ait hisse senetlerini satılmaya hazır 
finansal varlık olarak sınıflandırmaya karar vermiştir.

Kredi Riski

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi 
nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca 
kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli 
teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in 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.

Şirket’in kredi riski esasen kendi ticari alacaklarına atfedilebilir. Şirket’in alacakları tek bir sektörde 
yoğunlaşmıştır. Ancak Şirket’in alacakları çok sayıda firmaya dağılmış olduğundan yoğun bir kredi 
riski söz konusu değildir.

Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı finansal araçları ve tutarları aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2014

Alacaklar

Bankalardaki 
Mevduat

Türev 
Araçlar

Diğer
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili 
Taraf

Diğer 
Taraf

İlişkili 
Taraf

Diğer 
Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz  
kalınan azami kredi riski

(A+B+C+D+E) 72.840 10.177.880 0 1.562.975 64.942.181 -- --

 - Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı

-- -- -- -- -- -- --

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
tabloların net defter değeri

72.840 10.177.880 0 1.562.975 64.942.181 -- --

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

-- -- -- -- -- -- --

 - Teminat vs ile güvence altına  
alınmış kısmı

-- -- -- -- -- -- --

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri

-- --

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 21.108 -- -- -- -- --

 - Değer düşüklüğü (-) -- (21.108) -- -- -- -- --

 - 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 -- -- -- -- -- -- --

31 Aralık 2013

Alacaklar

Bankalardaki 
Mevduat

Türev 
Araçlar

Diğer
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili 
Taraf

Diğer Taraf
İlişkili 
Taraf

Diğer 
Taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz  
kalınan azami kredi riski

(A+B+C+D+E) 392.885 21.180.529 2.607.322 67.525.750 -- --

 -Azami riskin teminat, vs ile güvence 
altına alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- --

A. Vadesi geçmemiş ya da değer 
düşüklüğüne uğramamış finansal 
tabloların net defter değeri

392.885 21.180.529 -- 2.607.322 67.525.750
-- --

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal 
varlıkların defter değeri -- -- -- -- -- -- --
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C. Vadesi geçmiş ancak değer 
düşüklüğüne uğramamış varlıkların net 
defter değeri -- -- -- -- -- -- --

 - Teminat vs ile güvence altına  
alınmış kısmı -- -- -- -- -- -- --

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların 
net defter değerleri -- -- -- -- -- -- --

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -- 42.118 -- -- -- -- --

 - Değer düşüklüğü (-) -- (42.118) -- -- -- -- --

 - 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 -- -- -- -- -- -- --

likidite Riski

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vade-
lerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite 
riskini yönetir.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon 
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine 
göre dağılım aşağıdaki gibidir;

31 Aralık 2014

Sözleşme  
Uyarınca Vadeler

Defter Değeri

Sözleşme  
uyarınca nakit  
çıkışla toplamı 
(=I+II+III+IV)

3 aydan 
kısa (I)

3-12 ay arası 
(II)

1-5 yıl arası 
(III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Dağıtılamayan

Türev Olmayan 
Finansal  
Yükümlülükler

419.611.889 410.024.023 70.386.725 27.851.841 124.714.183 187.071.274

Banka kredileri 313.916.316 313.830.520 1.768.948 1.750.000 108.651.559 201.660.013 --

Ticari borçlar 105.695.573 105.760.326 81.529.644 24.230.682 -- -- --

Diger borclar 721.745 721.745 721.745 -- -- -- --

Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar 
Kapsamında 
Borçlar

5.113.072 5.113.072 5.113.072 --

İşletmemiz likidite yönetiminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkate almakta olduğundan, türev olmayan finansal 
yükümlülüklerden kaynaklanacak nakit akışlarının işletmemizce beklenen vadelere göre dağılımına aşağıda ayrıca yer verilmektedir.

31 Aralık 2013

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)

Dağıtılamayan

Türev Olmayan 
Finansal  
Yükümlülükler

Banka kredileri 187.488.989 187.488.989  267.382 3.000.000 73.688.643 110.532.964 --

Ticari borçlar 76.165.311 76.655.444 43.949.434  32.466.402  239.608 --

Diger borclar 480.985 480.985 480.985 -- -- -- --

Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar 
Kapsamında 
Borçlar

5.976.585 5.976.585 5.976.585 -- -- -- --

İşletmemiz likidite yönetiminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkate almakta olduğundan, türev olmayan finansal 
yükümlülüklerden kaynaklanacak nakit akışlarının işletmemizce beklenen vadelere göre dağılımına aşağıda ayrıca yer verilmektedir.

Piyasa Riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal 
risklere maruz kalmaktadır.

Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari 
yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu 
riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.

Kur Riski

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket başlıca 
EURO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Yeni Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur 
oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, 
kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Şirket, 
bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir yöntemle 
kontrol etmektedir. Yönetim, Şirket’in döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte gerekli 
hallerde önlem alınmasını sağlamaktadır.
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NOT 29 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ  
VE DÜZEYİ (Devamı)

Şirket’in 31.12.2014 tarihi itibari ile yabancı para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal  
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
Para Birimi)

ABD Doları Avro
TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 
Para Birimi)

ABD Doları Avro

 1.Ticari Alacaklar 16.856.284 7.269.086 -- 21.420.482 10.036.303

 2a. Parasal Finansal Varlıklar  
(Kasa, Banka hesapları dahil)

57.309.037 20.651.334 3.339.830 47.570.866 22.288.744

2b. Parasal Olmayan  
Finansal Varlıklar

-- -- --

3. Diğer -- -- -- 87.469 29.787

4. Dönen Varlıklar 74.165.321 27.920.420 3.339.830 69.078.817 32.325.047  29.787

5. Ticari Alacaklar -- -- --

6a.Parasal Finansal Varlıklar 11.875.545 -- 4.210.141

6b.Parasal Olmayan  
Finansal Varlıklar

-- -- --

7. Diğer -- -- --

8. Duran Varlıklar (5+6+7) 11.875.545 -- 4.210.141

9. Toplam Varlıklar (4+8) 86.040.886 27.920.420 7.549.971 69.078.817 32.325.047 29.787

10. Ticari Borçlar 78.096.922 30.019.829 3.007.743 71.502.465 33.206.502  214.482

11. Finansal Yükümlülükler -- -- -- -- -- --

12a. Parasal Olan Diğer  
Yükümlülükler

-- -- -- -- -- --

12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.
ler

-- -- -- -- -- --

13. Kısa Vadeli Yükümlülükler 
(10+11+12)

78.096.922 30.019.829 3.007.743 71.502.465 33.206.502 214.482

14. Ticari Borçlar -- -- --

15. Finansal Yükümlülükler 310.311.570 -- 110.012.256 184.221.607 62.735.095

16a. Parasal Olan Diğer  
Yükümlülükler

14.103.500 -- 5.000.000

16b.Parasal Olmayan  
Diğer Yükümlülükler

-- -- --

17. Uzun Vadeli Yükümlülükler 
(14+15+16)

324.415.070 -- 115.012.256 184.221.607 62.735.095

18. Toplam Yükümlülükler 
(13+17)

402.511.992 30.019.829 118.019.999 255.724.072 33.206.502 62.949.577

19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 
Türev Araçların Net Varlık/ Yü-
kümlülük Pozisyonu (19a-19b)

-- -- --

19a. Aktif Karakterli Bilanço  
Dışı Döviz Cinsinden Türev  
Ürünlerin Tutarı

-- -- --

19b.Pasif Karakterli Bilanço  
Dışı Döviz Cinsinden Türev  
Ürünlerin Tutarı

-- -- --

20. Net Yabancı Para Varlık/ 
(Yükümlülük) Pozisyonu  
(9-18+19)

(316.471.126) (2.099.409) (110.470.028) (186.645.253) (881.455) (62.919.790)

21. Parasal Kalemler Net Yabancı 
Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyo-
nu UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a+7-
10-11-12a-14-15-16a)*

(316.471.126) (2.099.409) (110.470.028) (186.645.253) (881.455) (62.919.790)

22. Döviz Hedge’ i İçin Kullanılan 
Finansal Araçların Toplam  
Gerçeğe Uygun Değeri

-- -- --

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen 
Kısmının Tutarı**

-- -- --

24. Döviz Yükümlülüklerinin Hed-
ge Edilen Kısmının Tutarı***

-- -- --

25. İhracat**** 132.876.122 61.644.400 -- 64.747.587 34.118.213

26. İthalat**** 242.050.392 109.263.766 2.167.415 230.990.752 120.986.612  283.485
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NOT 29 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ  
VE DÜZEYİ (Devamı)

Duyarlılık Analizi

Aşağıdaki tablo, Şirket’in EURO ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını 
göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde raporlan-
ması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası 
değişikliği ifade eder. Şirket’in raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık 
analizleri, mali yılın başlangıcındaki değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca 
sabit tutulur. Aşağıdaki tutarlar EURO ve ABD Doları’nın TL karşısında %10’luk değer artışının 
gelir tablosundaki etkisini ifade eder.

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu

31 Aralık 2014

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı Paranın Değer 
Kazanması

Yabancı Paranın Değer 
Kaybetmesi

Yabancı 
Paranın Değer 

Kazanması

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi

ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde:

 1- ABD Doları Net Varlık/ Yükümlülüğü (486.832) 486.832 (389.466) 389.466

 2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- --

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (486.832) 486.832 (389.466) 389.466

Avro Kurunun %10 değişmesi halinde

 4- Avro Net Varlık/Yükümlülüğü (31.160.281) 31.160.281 (24.928.225) 24.928.225

 5- Avro Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- --

6- Avro Net Etki (4+5) (31.160.281) 31.160.281 (24.928.225) 24.928.225

Toplam (3+6) (31.647.113) 31.647.113 (25.317.691) 25.317.691

Döviz Kuru Duyarlılık Analiz Tablosu

31 Aralık 2013

Kar/Zarar Özkaynaklar

Yabancı Paranın Değer 
Kazanması

Yabancı Paranın Değer 
Kaybetmesi

Yabancı 
Paranın Değer 

Kazanması

Yabancı Paranın 
Değer Kaybetmesi

ABD Doları kurunun %10 değişmesi halinde:

 1- ABD Doları Net Varlık/ Yükümlülüğü (188.129) 188.129 (150.503) 150.503

 2- ABD Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- --

3- ABD Doları Net Etki (1+2) (188.129) 188.129 (150.503) 150.503

Avro Kurunun %10 değişmesi halinde

 4- Avro Net Varlık/Yükümlülüğü (18.476.396) 18.476.396 (14.781.117) 14.781.117

 5- Avro Doları Riskinden Korunan Kısım (-) -- -- -- --

6- Avro Net Etki (4+5) (18.476.396) 18.476.396 (14.781.117) 14.781.117

Toplam (3+6) (18.664.525) 18.664.525 (14.931.620) 14.931.620

Faiz Oranı Riski

Şirket’in bilanço tarihi itibariyle değişken faiz oranlı yükümlülükleri ve borçları olmadığı için,  
Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır.

Şirket’in, finansal varlık ve yükümlülükleriyle ilgili maruz kaldığı faiz oranı riski, bu bölümün  
likidite risk yönetimi kısmındaki dipnotta ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Diğer Fiyat Riskleri

Şirket, hisse senedi yatırımlarından sadece Türkiye Gübre AŞ’den kaynaklanan hisse senedi fiyat 
riskine maruz kalmaktadır. Hisse senetleri yatırımları, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaç-
lar için elde tutulmaktadır. Şirket tarafından söz konusu yatırımların faal olarak alım-satımı söz 
konusu değildir, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmıştır.

Sermaye Riski Yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, 
diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı 
hedeflemektedir.

Şirket sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim ta-
rafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısının yeni borç 
edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni 
hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

Şirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

NOT 30 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

Rayiç bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar 
arasındaki bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa, oluşan bir piyasa fiyatı ile en 
iyi şekilde belirlenir.

Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler kullanılır.  
Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği  
tutarları göstermeyebilir.

Aşağıdaki metotlar ve varsayımlar rayiç değeri belirlemenin mümkün olduğu durumlarda her bir 
finansal aracın rayiç değerini tahmin etmekte kullanılmıştır.

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri finansal varlıklar taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu 
düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değer-
lerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Yabancı para cinsinden parasal kalemler 
dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmiştir.

Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıklar borsa rayicine göre değerlenmiştir. Borsa 
dışı varlıklar maliyetleri üzerinden gösterilmiştir.
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Finansal Yükümlülükler

Ticari borçların ve diğer borçlar taşınan değerinin rayiç değeri olduğu düşünülmektedir. Yabancı 
para cinsinden parasal kalemler dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmiştir. Krediler, etkin faiz 
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden belirtilir.

Finansal varlık ve yükümlülüklerinin değerlenmesine ilişkin muhasebe politikaları Not 2’de açık-
lanmıştır.

Şirket , UFRS 7 uygulamalarına uyum amacıyla gerçeğe uygun değer ölçümleri için 3 seviye oluş-
turmuştur. Bu seviyeler gerçeğe uygun değer ölçümleri için kullanılan verilere göre oluşturulmuş 
olup aşağıdaki gibidir;

Seviye 1 girdileri: aktif piyasada belirlenmiş fiyat ; Seviye 2 girdileri: aktif piyasa belirlenmiş fiyat 
haricinde doğrudan veya dolaylı tespit edilebilir veri; Seviye 3 girdileri: herhangi bir piyasa bilgisi-
ne dayanmayan veri.Yukarıdaki seviyelere göre finansal varlık ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir;

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal Varlıklar

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Gübretaş A.Ş. 244.516 -- -- 244.516

Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti. -- -- 242.512 242.512

Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş. -- -- 665.956 665.956

Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. -- -- 13.043 13.043

Badetaş Bandırma Deniz Taş. A.Ş. -- -- 2.852.516 2.852.516

Toplam 244.516 -- 3.774.027 4.018.543

NOT 31 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

14.01.2015 tarihinde, Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tara-
fından, 2015 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda toplam KDV hariç 
23.527.927,00 USD tutarında 34.355 ton Kompoze NPK 12.30.12 ve 20.000 ton Kompoze NPK 
13 24 12+10So3+1Zn gübresi Bagfaş’a ihale edilmiştir.

NOT 32 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN 
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN DİĞER 
HUSUSLAR

Yoktur.
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

Yönetim Kurulu’na

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 
hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosu,  
öz sermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve 
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ilgili Olarak işletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama 
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, 
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içerme-
yecek 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

Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu 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 yansıtma-
dığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız dene-
tim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk de-
ğerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendir-
mesinde, 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  
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 finansal tablolar, Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim  
Şirketi’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla 
ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal 
raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 402. Maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu tarafımıza 
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in  
1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas söz-
leşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca  
düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 25Şubat 2015 
tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International

eray Yanbol
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2015
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BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN

27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş – Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 2013 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 
27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00’de Bandırma-Erdek Karayolu’nun 10. km üzerindeki fab-
rika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl 
Müdürlüğü’nün 25 Mart 2014 tarih 399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray 
Paköz’ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğleri’nde öngörüldüğü ve gündemi 
de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 sayılı 
nüshasında, Milliyet Gazetesi’nin 07 Mart 2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi 
içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve 
gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu 
www.kap.gov.tr ‘de 25 Şubat 2014 tarihinde ve Şirket’imiz internet sitesi www.bagfas.com.tr ‘de 
ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas üye Bay Y. Kemal Gençer, yönetim kurulu üyeleri Bay Ahmet Gençer, Bayan Buket 
Gençer Şahin, Bay Osman Bubik, Bay Hasan Kınay, Bay Hayrullah Nur Aksu ve Bay Osman Akın 
ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Sorumlu Ortak Başdenetçisi Bay Emre Burçkin toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket’in 9.000.000.-TL’lık sermayesini oluşturan 6 
TL’lık A Grubu hisselerden 1,11 TL’lık payın asaleten, 3,97 TL’lık payın vekaleten, toplam 5,08 TL; 
8.999.994 TL’lık B Grubu hisselerden 191.763,88 TL’lık payın asaleten, 4.541.665,55 TL’lık payın 
vekâleten, toplam 4.733.429,435 TL olmak üzere toplam 4.733.434,515 TL’lık payın toplantı-
da hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK 414. maddesi ve gerekse ana 
sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 
toplantı Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer tarafından açılmıştır.

GÜNDEM

Toplantı Başkanlığına Av Hasan Tozun, 9.550 red oyuna karşılık 4.723.935,315 kabul oyuyla 
oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına Göksev Apak’ı, oy toplayıcılığa 
Aykut Evin’i, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik 
Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Mahmut Nadir Günak ve Ali Osman Tikveşli’yi 
atamıştır. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal 
edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı başkanı Hasan Tozun oy kullanma şekli hakkın-
da açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere elekt-
ronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay 
sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise 
red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci 
maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal 
düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul’a top-
lantı gündemini okutarak gündeminin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem 

sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri 
ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla 
icra edileceğini bildirdi. Toplantıya katılamayan kurucu ortak Sayın Recep Gençer’in başarı dilek-
lerini muhtevi mektubu okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması için Toplantı Başkan-
lığı’na yetki verilmesi oya sunuldu, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin 
imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 
kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Göksev Apak tarafından okundu. Müzakereye 
açıldı, Söz alan Tursun Akkoyuncu Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerine ekonomik şartlar 
dolayısıyla kapanmak zorunda kalan Şirket’ler varken, BAGFAŞ’ın 2013 faaliyet dönemini karla ka-
patmasının bir başarı olduğunu söyleyerek teşekkür etti, yeni kimyevi tesisin bir an evvel faaliyete 
geçmesini arzu ettiğini belirtti. Söz alan Hamza İL, üretim ve satış performansın neden düştüğünü, 
yapılan yatırımın zamanından bitip bitmeyeceğini, Şirket’e olacak katkısını, kur farklarının nasıl 
aktifleştirildiğini, yabancı firmalarla yapılan satış sözleşmelerinin hangi prensiplerle fiyatlandırıl-
dığını sordu. Elektronik ortamdan Olcay Öğe ise ortak yatırım görüşmeleri ve maliyet düşürücü 
tedbirler hakkında soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal Gençer 
yapılan yeni yatırımla ilgili finansmanın çok uygun şartlarla ve hiçbir teminat gösterilmeden Aka 
Ausfuhrkredir-G.m.b.H.’dan sağlandığını, yatırımın uzun yıllardır dünyada yapılmamış, etüdü, 
araştırması titizlikle yapılmış olduğunu; 2014 yılı içinde dünyanın en büyük kimyevi gübre ve 
hammadde tedarikçisi Trammo ve Alman BayWa AG ile toplam 370.000 ton CAN gübresinin  
3 yıl boyunca ihracı için anlaşmaların imzalandığını ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açık-
landığını belirtti. Ürdün’ün bölgesindeki meselelerden dolayı ortak yatırım görüşmelerinin ağır 
ilerlediğini söyledi.

2013 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Emre Burçkin tarafından okundu.  
Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre 
hazırlanmış olan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan mü-
zakere edilmesi için verilen takrir okunarak oya sunuldu, 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 
kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmamasına karar verildi. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine 
ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 kabul oyuyla 
oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tablolar esas alınarak 
hesaplanan 2013 yılı karından kanunlara göre ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra 
kalan dağıtılabilir karın ortaklara dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması öne-
risi Toplantı Başkanı tarafından okundu, ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 44. yıl raporundaki kârın dağı-
tılmaması önerisi 2.350 red oyuna karşılık 4.731.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Murahhas Üye Yahya Kemal Gençer’in ibrası oya sunuldu. 9.550 red oyuna karşılık 4.684.251,515 
kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Murahhas Üye kendi ibrasında oy kullanmadı.  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer Şahin’in ibrası oya sunuldu. 9.550 red oyuna karşılık 
4.723.634,015 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim 
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Kurulu Üyesi Ahmet Gençer’in ibrası oya sunuldu. 9.550 red oyuna karşılık 4.723.634,015 kabul 
oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
BUBİK’in ibrası oya sunuldu. 9.550 red oyuna karşılık 4.723.920,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile 
ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hasan KINAY’ın ibrası 
oya sunuldu. 9.550 red oyuna karşılık 4.723.799,567 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi 
ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur Aksu’nun ibrası oya sunuldu. 9.550 
red oyuna karşılık 4.723.917,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy 
kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akın’ın ibrası oya sunuldu. 9.550 red oyuna karşılık 
4.723.935,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü 
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’a sunularak : “Şirketimiz, 2014 ve onu izleyen yıllarda, 
uluslararası kimyevi gübre piyasalarını titizlikle izleme, algılama ve ticaretini buna göre yönlen-
dirme ile paralelinde eskiyen tesislerini bu piyasa hareketlerine göre yenileme, tevsii edebilme 
gayretleri sonucu edebileceği kârı Şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeliyerek; SPK tebliğleri 
çerçevesinde ana sözleşmesi esasında 40 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste 
dağıtacaktır.” Konusunda bilgi verildi.

Murahhas Üye aylık net ücretinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 
brüt huzur hakkı ödemelerinin 2013 yılı tutarlarının aynen kalması yönündeki Yönetim Kuru-
lu’nun takriri oya sunuldu ve 2.350 red oyuna karşılık 4.731.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile 
kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.12.2013 tarih ve 12699 sayılı kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2013 tarih ve 8958 sayılı kararı ile alınan izinler 
doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin tasa-
rısının görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi eski ve 
yeni şekliyle okundu, ekli tadil metninin yeni şekliyle değiştirilmesi 33.487 red oyuna karşılık 
4.699.998,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen 
esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 
bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden 
Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından “Bağımsız Denetleme Kuruluşu” 
olarak seçilen “Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.” Genel Kurul’un onayı-
na sunuldu, 148.831 red oyuna karşılık 4.584.654,315 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 
“Ücretlendirme Politikası” Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler 
hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2013 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve 
ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğinin 
Üçüncü Bölümü 9. ve 10. Maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda Toplantı  
Başkanlığı tarafından bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket’in 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş 
olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara 
bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin 
ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı 
Hasan Tozun tarafından bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2012 
yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların top-
lamının 86.169,- TL olduğu bilgisi Genel Kurul’a sunuldu. Şirket’in 2014 yılında yapacağı bağışların 
üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlen-
mesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi verilen önerge ile teklif edildi, verilen öner-
ge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif 210.506 red oyuna karşılık 4.522.979,315 kabul 
oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 
1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran 
pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların 
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatış-
masına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının 
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da 
aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kap-
samında gerçekleştirilen işlemler hakkında Toplantı Başkanı Hasan Tozun kanalıyla Genel Kurul’a 
bilgi verildi. 2013 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların 
bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 
395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki 
verilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu ve 33.898 red oyuna karşılık 4.699.587,315 kabul 
oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan Bahattin BAŞAK sermaye artırımının ne zaman 
başlayacağını sordu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal Gençer, SPK süreci-
nin tamamlanmasına bağlı olarak sermaye artırımının Haziran ayının ortalarından önce başlaya-
mayacağı görüşünde olduğunu belirtti ve Genel Kurul’da görüşülecek başka bir husus kalmadığın-
dan Saat 13:57 de toplantı, toplantı başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Nuray Paköz

Toplantı Başkanı  Toplantı Yazmanı   Oy Toplama Memuru
Hasan Tozun   Göksev Apak                 Aykut evin
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YIL
VERGİ ÖNCESİ
BİLANÇO KARI

1.000.- TL

ÖDENEN
VERGİLER
1.000.- TL

TOPLAM
TEMETTÜ
1.000.- TL

1973 2,760 1,450

1974 26,505 10,180

1975 39,120 9,661 11,554

1976 63,503 17,948 21,076

1977 49,923 3,319 24,928

1978 42,961 32,465

1979 39,710 49,418

1980 599,610 268,486 189,462

1981 1,751,180 878,054 429,883

1982 1,880,646 675,291 661,772

1983 2,622,508 1,006,318 888,257

1984 3,505,464 1,158,914 1,227,414

1985 5,587,236 2,189,433 2,262,660

1986 7,005,294 2,179,871 2,603,965

1987 9,312,767 2,592,508 3,986,823

1988 27,734,140 5,016,993 17,739,700

1989 37,603,128 15,153,408 17,671,260

1990 40,134,939 18,252,291 17,555,089

1991 81,845,460 37,107,760 32,757,600

1992 164,473,654 61,427,012 67,634,060

1993 321,001,080 128,559,455 104,975,200

1994 643,107,128 199,793,673 278,497,776

1995 509,568,866 208,622,131 229,094,673

1996 760,633,676 93,441,288 399,315,000

1997 3,493,226,747 799,078,050 1,468,414,870

1998 3,595,707,781 1,216,078,000 1,216,064,853

1999 4,143,541,220 1,543,844,000 1,236,971,000

2000 4,322,831,200 1,545,178,000 1,573,877,000

2001 11,013,837,000 3,892,327,000 2,818,553,000

2002 12,879,941,000 4,700,154,000 3,877,712,000

2003 1,354,039,000 1,267,282,000

2004 6,521,243,000 2,637,974,000

2005 16,706,829,000 1,301,551,000 6,440,192,000

2006 11,052,294,000 2,369,556,000 4,589,961,000

2007 38,895,404,000 8,130,599,000 12,492,000,000

2008 101,904,273,000 20,556,254,000 38,473,596,000

2009 -5,116,591,000

2010 57,253,073,000 10,645,864,000 24,415,276,000

2011 91,966,250,000 18,393,250,000 36,899,491,000

2012 25,691,740,000 2,132,745,000 10,328,188,000

2013 971,720 142,317

(1.000)tl 388,297,241,926 79,272,256,181 149,645,912,388

tl 388,297,242 79,272,256 149,645,912

VERGİ ÖNCESİ
BİLANÇO KARI

$

ÖDENEN
VERGİLER

$

TOPLAM
TEMETTÜ

$

31.12.
$ ALIŞ  

KURLARI

197,143 103,571 14.00

1,913,718 735,018 13.85

2,608,000 644,067 770,267 15.00

3,848,667 1,087,758 1,277,333 16.50

2,593,403 172,416 1,294,961 19.25

1,718,440 1,298,600 19.25

843,100 1,049,214 30.00

6,718,319 3,008,246 2,122,824 89.25

13,236,432 6,636,841 3,249,305 132.30

10,171,152 3,652,196 3,579,081 184.90

9,366,100 3,593,993 3,172,346 280.00

7,921,953 2,619,015 2,773,817 442.50

9,733,861 3,814,343 3,941,916 574.00

9,267,488 2,883,809 3,444,854 755.90

9,144,957 2,545,793 3,914,983 1,018.35

15,293,494 2,766,531 9,782,239 1,813.46

16,268,762 6,556,029 7,645,362 2,311.37

13,711,362 6,235,559 5,997,373 2,927.13

16,127,724 7,312,119 6,454,916 5,074.83

19,223,532 7,179,534 7,905,008 8,555.85

22,202,270 8,891,907 7,260,685 14,458.03

16,739,735 5,200,522 7,249,148 38,418.00

8,564,039 3,506,195 3,850,266 59,501.00

7,075,333 869,181 3,714,385 107,505.00

17,051,776 3,900,606 7,167,895 204,860.00

11,461,994 3,876,477 3,876,435 313,707.00

7,671,832 2,858,452 2,290,271 540,098.00

6,435,035 2,300,176 2,342,898 671,765.00

7,613,402 2,690,602 1,948,347 1,446,638.00

7,854,844 2,866,393 2,364,826 1,639,745.00

971,837 909,569 1,393,278.00

4,880,074 1,974,088 1,336,300.00

12,451,058 970,004 4,799,666 1,341,800.00

7,863,044 1,685,797 3,265,482 1,405,600.00

33,550,767 7,013,369 10,775,468 1,159,300.00

66,962,987 13,507,855 25,281,638 1,521,800.00

-3,440,188 1,487,300.00

37,033,036 6,886,070 15,792,546 1,546,000.00

48,685,151 9,737,030 19,533,876 1,889,000.00

14,412,510 1,196,424 5,793,890 1,782,600.00

455 67 2,134,300.00

505,948,595 139,574,941 199,794,797
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