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FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu’na 
 
Giriş 
 
1. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”), 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 

hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu (bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait 
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış 
tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş 
bulunuyoruz. 
 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 
 

2. Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak 
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların 
usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını 
sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur. 
 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
 

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

 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/ veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk 
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 
değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız 
iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara 
uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket 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  
 
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtmaktadır. 
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Diğer Husus 

 
5. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait 

finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu 
bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 8 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda 
olumlu görüş verilmiştir. 

 
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar 
 
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu 

tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca 
Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas 
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır. 
 

7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören 

şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin 

erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, 

uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. 

Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek 

nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci 

maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun 

yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor 

düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, 

bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve 

yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu 

raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor 

hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 15 Mart 2013 tarihinde kurmuş 

olup komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in 

varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile 

çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik üç defa toplanmış ve hazırladığı 

raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.   

 
 
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
a member of 
PricewaterhouseCoopers  
 
 
 
 
Mehmet Karakurt, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 
İstanbul, 25 Şubat 2014 
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE  FİNANSAL DURUM TABLOLARI  
(BİLANÇOLAR) 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

  

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
 

VARLIKLAR

Dönen varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 4 18.576                     27.218               
Ticari alacaklar 539.936                  635.609              

İlişkili taraflardan 6 527.940                  622.071              
Diğer taraflardan 7 11.996                     13.538                 

Diğer alacaklar 63.472                     49.916                 
Diğer taraflardan 8 63.472                     49.916                 

Stoklar 9 324.125                  221.283              
Peşin ödenmiş giderler 10 15.855                     17.743                 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 511                           2.997                   
Diğer dönen varlıklar 18 693                           -                             

Toplam dönen varlıklar 963.168                 954.766             

Duran varlıklar

Peşin ödenmiş giderler 10 1.901                       3.397                  
Maddi duran varlıklar 11 329.512                  308.563             
Maddi olmayan duran varlıklar 58.342                     48.501                 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar 12 58.342                     48.501               

Toplam duran varlıklar 389.755                 360.461             

TOPLAM VARLIKLAR 1.352.923             1.315.227         

Notlar
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ  İTİBARİYLE  FİNANSAL DURUM TABLOLARI 
(BİLANÇOLAR) 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
  

 

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli finansal borçlar 5 79.906                     287.817              
Ticari borçlar 452.117                  413.006              

İlişkili taraflara 6 19.235                     7.587                   

Diğer taraflara 7 432.882                  405.419             
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 16 13.043                     6.313                   

Türev finansal araçlar 27 6.911                       8.673                  
Kısa vadeli karşılıklar 366                           928                       

Diğer kısa vadeli karşılıklar 14 366                           928                     
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 18 3.987                       3.402                   

Kısa vadeli yükümlülükler toplamı 556.330                 720.139             

Uzun vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli finansal borçlar 5 212.118                  87.698               
Ticari borçlar 20.381                     -                             

Diğer taraflara 7 20.381                     -                             
Uzun vadeli karşılıklar 12.434                     12.607                 

Kıdem tazminatı karşılığı 16 12.434                     12.607               
Türev finansal araçlar 27 9.021                       -                             

Ertelenen vergi yükümlülüğü 25 1.835                       3.527                  

Uzun vadeli yükümlülükler toplamı 255.789                 103.832             

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 812.119                 823.971             

Notlar
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ  İTİBARİYLE  FİNANSAL DURUM TABLOLARI 
(BİLANÇOLAR) 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
  

 

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş sermaye 19 190.000                  190.000             

Sermaye düzeltmesi farkları 19 9.734                      9.734                  

Paylara ilişkin primler 19 109.031                  109.031             
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler (192)                         (947)                     
Yeniden değerleme ve ölçüm

kazanç/kayıpları (192)                         (947)                     
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kazanç/kayıpları 24 (192)                         (947)                     
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş 

diğer kapsamlı gelirler veya giderler (3.896)                     -                             
Riskten korunma kazanç/kayıpları 24 (3.896)                     -                             

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 19 38.886                     38.886               

Geçmiş yıllar karları 19 144.552                  162.096             

Net dönem karı / (zararı) 52.689                     (17.544)              

Toplam özkaynaklar 540.804                 491.256             

1.352.923             1.315.227         TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR

Notlar

1 Ocak - 31 Aralık 2013  hesap dönemine ait finansal tablolar, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu tarafından 25 Şubat 2014 tarihinde onaylanmıştır. 
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

  

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
2013 2012

Hasılat 20 2.028.695              1.883.377              
Satışların maliyeti (1.850.236)            (1.830.965)            

Brüt kar 178.459                52.412                   

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 21 (36.617)                   (32.874)                   
Genel yönetim giderleri 21 (32.733)                   (25.100)                   
Araştırma ve geliştirme giderleri 21 (24.958)                   (20.663)                   
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 22 112.148                  65.496                    
Esas faaliyetlerden diğer giderler 22 (68.875)                   (68.146)                   

Faaliyet karı / (zararı) 127.424                (28.875)                 

Finansman gelirleri 23 73.507                    128.788                  
Finansman giderleri 23 (147.480)                (117.418)                

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi  karı /(zararı) 53.451                   (17.505)                 

Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)
Dönem vergi gideri 25 (1.669)                     -                                 
Ertelenmiş vergi geliri 25 907                          (39)                           

Net dönem karı / (zararı) 52.689                   (17.544)                 

Nominal bedeli 1 kr olan 100 adet pay başına 

kayıp (TL) 26 0,28                         (0,09)                       

Notlar
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

  

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012

Diğer kapsamlı gelir / (gider): 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar 755                          (947)                        
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kazanç/kayıpları 944                          (1.184)                     

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer 

kapsamlı gelire ilişkin vergiler (189)                         237                          
Ertelenmiş vergi geliri (189)                         237                          

Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar (3.896)                    -                                

Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları (4.870)                     -                                 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer 

kapsamlı gelire ilişkin vergiler 974                          -                                 
Ertelenmiş vergi gideri/geliri 974                          -                                 

Diğer kapsamlı gider (3.141)                    (947)                        

Toplam kapsamlı gelir / (gider) 49.548                   (18.491)                 
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1 OCAK- 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Ödenmiş 

sermaye

Sermaye 

düzeltmesi 

farkları

Pay ihraç 

primleri

Çalışanlara sağlanan 

faydalara ilişkin 

aktüeryal kayıp

Riskten korunma 

kayıpları

Kardan 

ayrılan 

kısıtlanmış 

yedekler

Geçmiş 

yıllar 

karları

Net dönem 

karı / 

(zararı)

Toplam 

özkaynaklar

1 Ocak 2012 itibariyle bakiye 190.000    9.734            109.031    -                                           -                                    37.921         142.916  20.145     509.747        

Geçmiş yıllar karlarına transfer -                   -                      -                   -                                           -                                    -                      20.145      (20.145)    -                       

Kardan ayrılan kısıtlanmış

      yedeklere transfer -                   -                      -                   -                                           -                                    965                (965)          -                  -                       

Toplam kapsamlı (gider) /gelir -                   -                      -                   -                                           -                                    -                      -                  (17.544)    (17.544)          

31 Aralık 2012 itibariyle bakiye 190.000    9.734            109.031    -                                           -                                    38.886         162.096  (17.544)   492.203        

1 Ocak 2013 itibariyle bakiye 190.000    9.734            109.031    -                                           -                                    38.886         162.096  (18.491)   491.256        

Muhasebe politikalarındaki 

değişikliklere ilişkin düzeltmeler 

(TMS 19 - dipnot 2.4) -                   -                     -                   (947)                                    -                                    -                      -                  947            -                       

190.000    9.734            109.031    (947)                                   -                                    38.886         162.096  (17.544)   491.256        

Geçmiş yıllar karlarına transfer -                   -                      -                   -                                           -                                    -                      (17.544)    17.544      -                       

Toplam kapsamlı (gider) /gelir -                   -                      -                   755                                     (3.896)                         -                      -                  52.689      49.548           

31 Aralık 2013 itibariyle bakiye 190.000    9.734            109.031    (192)                                   (3.896)                        38.886         144.552  52.689     540.804        

Kar veya zararda 

yeniden 

sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer 

kapsamlı  giderler

Kar veya zararda 

yeniden 

sınıflandırılacak 

birikmiş diğer 

kapsamlı giderler

Birikmiş karlar / 

zararlar
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI 
 

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

 

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

Bağımsız 

denetimden 

geçmiş

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

İşletme faaliyetleri:

Vergi öncesi  kar / (zarar) 53.451                    (17.505)                  
Vergi öncesi kar / (zarar) mutabakatı ile ilgili 

düzeltmeler:

 - Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11 74.367                     63.790                     
 - Garanti ve montaj gider karşılığı ile ilgili

    düzeltmeler 22 -                                 (19.627)                   
 - Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 (562)                         372                           
 - Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 16 6.703                       4.225                       

 - Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 (2.332)                     1.187                       
 - Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 23 24.338                     23.555                     
 - Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 23 (186)                         (678)                         
 - Duran varlıkların elden çıkarılmasından 

    kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (72)                            (143)                         
 - Türev işlemler (gelir) / gider tahakkukları ile ilgili

    düzeltmeler 2.389                       8.673                       
 - Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile 

    ilgili düzeltmeler 33.085                     12.756                     
Bloke nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 4 795                           -                                 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış) /azalış ile ilgili düzeltmeler 6,7 95.673                     (30.042)                   
Stoklardaki (artış) / azalış ile ilgili düzeltmeler 9 (100.384)                7.308                       
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış ile 

ilgili düzeltmeler (7.868)                     (20.039)                   

Ticari borçlardaki  artış / (azalış) ile ilgili düzeltmeler 6,7 59.492                     (29.232)                   
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) ile ilgili 

düzeltmeler 7.315                       280                           

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları

Ödenen kıdem tazminatları 16 (5.932)                     (2.263)                     
Ödenen gelir vergisi 25 (2.180)                     (2.997)                     

Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 238.092                 (380)                        

Notlar
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI 
 

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

 

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 

1 Ocak - 1 Ocak -
Yatırım faaliyetleri: 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 11 (87.619)                   (77.099)                   
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından 

     elde edilen nakit 977                           424                           

Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan 

ödemeler 12 (18.569)                   (18.711)                   

 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (105.211)               (95.386)                  

Finansman faaliyetleri:
  

Alınan banka kredileri 263.350                  408.328                  
Kredi geri ödemeleri (387.962)                (272.750)                
Ödenen faiz (16.302)                   (20.488)                   
Tahsil edilen faiz 186                           678                           

Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit (140.728)               115.768                 

Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış (7.847)                    20.002                    

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 25.887                    7.216                      

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 18.040                    27.218                    

Notlar
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU 
 
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Vestel Beyaz Eşya”) 1997 yılında Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olup merkezi Zorlu Plaza, 34310 Avcılar / İstanbul’da 
bulunmaktadır. 
 
Şirket faaliyetine 1999 yılında başlamış olup buzdolabı, split klima üniteleri, çamaşır makinesi, pişirici 
cihazlar, bulaşık makinesi ve termosifon üretimi ve satışı yapmaktadır. 312 bin m2 kapalı alana sahip 
üretim tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 395 bin m2 alan üzerine kurulmuştur.  
 
Şirket Zorlu ailesinin kontrolü altında bulunan Vestel Şirketler Topluluğu’na dâhildir. Şirket yurt dışı ve 
yurt içi satışlarını Vestel Topluluğu’na dahil olan Vestel Ticaret A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri 21 Nisan 2006 tarihinden beri Borsa 
İstanbul’da (“BİST”) işlem görmektedir. 
 
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 5.621’dir (31 Aralık 
2012: 5.886). 
 
Bilanço tarihleri itibariyle, Şirket’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları 
aşağıdaki gibidir: 
  Pay % 
  

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 87,65 

Diğer ortaklar  12,35 

  

 100,00 
 
31 Aralık 2013 itibariyle Şirket’in BİST ’te işlem gören toplam 59.800.000 adet hissesi bulunmaktadır 
(Sermayesinin % 31,5’i; 31 Aralık 2012: % 31,5’i). 
 
DİPNOT 2 –FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
2.1.1 Uygunluk beyanı 
 
İlişikteki  finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye 
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları  (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve 
yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. TMS’ler, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar içermektedir.  
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
Şirket,  muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen 
Hesap Planını esas almaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve 
yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal 
tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun 
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.  
 
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve finansal 
tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 
 
2.2 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tablolarının düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal 
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu 
ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.  
 

Şirket, cari dönem içerisinde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanmış kapsamlı gelir tablosunda net 
satışlar ile satışların maliyeti kalemleri arasında ağırlıklı olarak yan sanayi tedarikçileri ile yapılan 
işlemlerin netleştirilmesi doğrultusunda 246.605  bin TL tutarında;  net satışlar ile esas faaliyetlerden 
diğer gelirler kalemleri arasında vadeli satış işlemlerine ilişkin 13.075 bin TL tutarında; satışların maliyeti 
ile esas faaliyetlerden diğer giderler kalemleri arasında vadeli alım işlemlerine ilişkin 12.235 bin TL 
tutarında sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait 
geçmiş yıllar karları ile net dönem karları / (zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.  
 

Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek 
mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait finansal tablolarda 
cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki sınıflandırmaları yapmıştır. 
 
Şirket bu karara istinaden 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarında finansman gelirleri ile esas 
faaliyetlerden diğer gelirler arasında 28.046 bin TL, finansman giderleri ile esas faaliyetlerden diğer 
giderler arasında 54.522 bin TL, 31 Aralık 2012 tarihli bilançosunda ise diğer dönen varlıklar ile peşin 

ödenmiş giderler arasında 17.743binTL, diğer dönen varlıklar ile cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 

arasında 2.997 bin TL, diğer duran varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında 3.397 bin TL, çalışanlara 

sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile diğer kısa vadeli yükümlülükler arasında 6.313 bin TL 
tutarında sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait 
geçmiş yıllar zararları ile net dönem karları / (zararlarına) herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.  
 



 

11 
 

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 2 –FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler 
 
a) 1 Ocak 2013 tarihi ile başlayan dönem itibariyle Şirket tarafından uygulanmış, mevcut 

standartlarda değişiklik veya yeni standartlar: 
 

 TMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında 
başlayan yıllık dönemler için geçerlidir. Değişiklikler, koridor metodunu yürürlükten 
kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama bazında hesaplanmasını öngörmektedir. Söz 
konusu değişiklik neticesinde kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya çıkan aktüeryal kar 
veya zararlar diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilecek olup net dönem karı ile 
ilişkilendirilmemektedir. 
 
Kıdem tazminatı hesaplamalarında ortaya çıkan faiz maliyeti ise gelir tablosunda 
operasyonel giderler yerine esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde 
sınıflandırılmaktadır.  
 
Söz konusu değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması neticesinde Şirket’in  
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanmış kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim 
giderleri içerisinde yer alan 1.184 bin TL tutarındaki aktüeryal kayıp diğer kapsamlı 
giderler ve bilançoda aktüeryal kayıp fonu; genel yönetim giderleri içerisinde yer alan 858 
bin TL tutarındaki faiz maliyeti ise esas faaliyetlerden diğer giderler içerisinde sunularak 
yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yeniden düzenleme neticesinde Şirket’in 31 Aralık 
2012 tarihi itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp ve ertelenmiş 
vergi etkisi sebebiyle net dönem zararı 947 bin TL tutarında azalmış olup toplam kapsamlı 
giderler ve özkaynaklar değişmemiştir.  

 
 TMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz 

2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir altında 
gösterdiği hesapları daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile 
ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer 
kapsamlı gelirde hangi kalemlerin gösterileceğinden bahsetmemektedir.  
 
Değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.  
 

 TFRS 13, “Makul Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için 
geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı ve tüm TFRS ’lerde uygulanacak tek bir 
ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın 
azaltılmasını amaçlamaktadır.  
 
Değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

 TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda 
geçerli olan dipnot açıklamalarının iyileştirilerek UFRS ve US GAAP finansal tablo hazırlayan 
şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır.  
 
Değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. 

 
b) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut 

standartlardaki değişiklikler ve yorumlar, Şirket faaliyetleri ile ilgili olmadığından 
veya finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir. 

 
c) Henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut standartlardaki 

değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: 
 

 TFRS 9, “Finansal Araçlar”, 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli değildir, ancak erken 
uygulanması mümkündür. Bu standart, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 
Ölçme” standardının değiştirilme sürecinde ilk adımdır. TFRS 9 finansal araçların 
ölçümünde ve sınıflandırılmasında yeni zorunluluklar getirmektedir. “Finansal varlıkların 
değer düşüklüğü” ve TMS 39’da yer alan riskten korunma muhasebesi ile ilgili hükümlerin 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

 
 TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile TMS 32, “Finansal 
Araçlar: Sunum” standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık 
ve finansal yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla 
güncellenmiştir. Bu değişikliğin Şirket’in mali tabloları üzerinde herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. 
 

 TMS 36 (değişiklik), “Varlıklarda değer düşüklüğü”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer 
düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz 
alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek 
açıklamalar getirmektedir.  

 
 TMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, 
belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit 
edilmesi durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin 
vermektedir. 
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 TFRYK 21 – TMS 37, 'Zorunlu vergiler', 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu 
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi 
ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi 
gerektiğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in  
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 
 

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı 
beklenmektedir. 
 
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7 
standarda değişiklik getirmiştir: 

 TFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler 
 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
 TFRS 8, Faaliyet Bölümleri 
 TMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 TFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler 
 TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm 

 
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-13 dönem aşağıda yer alan 4 
standarda değişiklik getirmiştir: 

 TFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması 
 TFRS 3, İşletme Birleşmeleri 
 TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
 TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
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2.4. Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 
2.4.1 Hasılat 
 
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.  
 
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiği anda 
muhasebeleştirilir:  

 Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,  
 Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar 

üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,  
 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,  
 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve  
 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.  

 
2.4.2 Stoklar 
 
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve 
değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa 
uygun olan yönteme göre değerlenir. Maliyet hesaplamalarında Şirket hareketli ağırlıklı ortalama 
yöntemini kullanmaktadır.  
 
Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini 
tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin 
toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına 
düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda 
gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere 
indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar 
nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer 
düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile 
sınırlıdır. 
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2.4.3 Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile 
gösterilmektedir. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman 
ayrılmamaktadır. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.  
 
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir 
değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın 
kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi varlığın mevcut kullanımından 
gelecek net nakit akışları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.  
 
Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve 
giderleri hesaplarına dahil edilirler.  
 
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım 
maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise 
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça kar veya zarar tablosunda gider kalemleri içinde 
muhasebeleştirilir. 
 
2.4.4 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
a) Araştırma ve geliştirme giderleri 
 

Araştırma giderleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilmektedirler. Geliştirme 
giderleri ise aşağıdaki koşulların tamamının varlığı halinde, geliştirmeden (veya işletme 
bünyesinde yürütülen bir projenin geliştirme safhasından) kaynaklanan maddi olmayan duran 
varlıklar olarak muhasebeleştirilir; 
 

 Maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için 
tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması; 

 İşletmenin maddi olmayan duran varlığı tamamlama ve bu varlığı kullanma veya satma 
niyetinin bulunması; 

 Maddi olmayan duran varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması; 
 Maddi olmayan duran varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydayı nasıl sağlayacağının 

belirli olması; 
 Geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan duran varlığı kullanmak veya satmak 

için yeterli teknik, mali ve diğer kaynakların mevcut olması; ve 
 Geliştirme sürecinde maddi olmayan duran varlıkla ilgili yapılan harcamaların güvenilir bir 

biçimde ölçülebilir olması. 
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Bunun dışında kalan durumlarda, geliştirme harcamaları oluştukları anda giderleştirilir. Araştırma 
ve geliştirme aşamalarının ayrıştırılmasının zor olduğu projelerde, ilgili proje araştırma 
aşamasında kabul edilip oluştukları anda giderleştirilir. 
 
b) Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar 
 
Haklar ve diğer maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemlerini, bilgi sistemleri 
geliştirme maliyetlerini, satın alınmış teknoloji ve diğer tanımlanabilir hakları içermektedir. Haklar 
ve diğer maddi olmayan varlıklar, elde etme maliyetinden kayda alınır ve beş yılı geçmeyen tahmini 
faydalı ömürleri boyunca doğrusal olarak itfa edilmektedir. 
 
2.4.5 Finansal araçlar 
 
a) Finansal varlıklar 
 
Şirket finansal varlıklarını gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, krediler ve 

alacaklar olarak sınıflandırmıştır. Şirket yönetimi sınıflandırmayı finansal varlıkların satın alındıkları 

tarihte ve alınma amaçlarına göre yapmaktadır. 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde 
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği 
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak 
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer 
farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. 
 
Krediler ve alacaklar  
 
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler 
bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa 
ve diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü 
düşülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz 
oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır. 
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, 
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 varlığın 
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.  
 
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen 
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan 
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.  
 
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde 
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir 
olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer 
düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman 
muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde 
gelir tablosunda iptal edilir.  
 
Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen 
tahmini nakit akımlarının benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek 
hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki 
dönemlerde iptal edilemez.  
 
b) Finansal yükümlülükler 
 
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 
yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun 
değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle 
yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için 
ödenen faiz tutarını da kapsar.  
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Diğer finansal yükümlülükler  
 
Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, başlangıçta işlem 
maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.  
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri 
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  
 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak 
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen 
orandır. 
 
c) Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi: 
 
Türev finansal araçlar ilk olarak ilgili türev sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle makul 
değeri ile kayıtlara yansıtılmakta, izleyen dönemlerde de makul değerleri ile değerlenmektedir. 
Türev araçlar makul değerleri pozitif ise varlıklar, negatif ise yükümlülükler içerisinde 
sınıflandırılırlar. Türev finansal araçlar ile ilgili kazanç ve kayıpların muhasebeleştirilme yöntemi, 
türev finansal aracın finansal riskten korunma amaçlı olup olmamasına ve riskten korunan aracın 
türüne göre değişim göstermektedir. 
 
Şirket işlem tarihinde, riskten korunma aracı ile riskten korunan kalem arasındaki ilişkiyi, Şirket’in 
risk yönetim amaçları ve riskten korunma işlemleri ile ilgili stratejileri ile birlikte 
ilişkilendirmektedir. Ayrıca Şirket, riskten korunma amaçlı kullanılan türev işlemlerin, riskten 
korunan kalemin gerçeğe uygun değer veya nakit akımlarındaki değişiklikleri etkin ölçüde 
dengeleyebildiğinin değerlendirmesini de düzenli olarak gerçekleştirmektedir. 
 
Alım satım amaçlı türev finansal araçlar: 

 

Şirket’in alım satım amaçlı türev finansal araçları vadeli yabancı para alım-satım sözleşmelerinden 
oluşmaktadır. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Şirket için risklere karşı etkin bir 
koruma sağlamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması 
nedeniyle finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Bu tür türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişimlerden 
kaynaklanan tüm kazanç ve kayıplar gelir tablosunda finansal gelir/ gider olarak 
muhasebeleştirilir. 
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Nakit akıma yönelik riskten korunma: 

 
Nakit akıma yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer 
değişikliklerinin etkin kısmı özkaynaklarda riskten korunma fonu içerisinde muhasebeleştirilir. 
Etkin olmayan kısım ile ilgili gelir ve giderler derhal finansal gelir/ gider olarak sınıflandırılıp 
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Riskten korunma fonu içerisinde biriken tutarlar riskten 
korunan kaleminin gelir tablosunu etkilediği dönemlerde (örneğin riskten korunan tahmini nakit 
akımlarının gerçekleşmesi) gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Nakit akış riskinden korunma 
muhasebesine, riskten korunma aracının sona ermesi, gerçekleşmesi, satılması veya etkinlik 
testinin etkin olmaması dolayısıyla devam edilmediği takdirde, özkaynak altında 
muhasebeleştirilen tutarlar riskten korunma konusu kaleme ilişkin nakit akışları gerçekleştikçe 
kâr/zarar hesaplarına transfer edilmektedir. Buna istinaden Şirket’in yapmış olduğu bazı türev 
sözleşmeleri TMS 39’da yer alan risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşıdığından riskten 
korunma amaçlı türev araçlar olarak değerlendirilmiş ve muhasebeleştirilmiştir. 
 
2.4.6 Kur değişiminin etkileri 
 

Dönem içinde gerçekleşen yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz 
kurları esas alınarak kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize dayalı parasal varlık ve 
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Dövize 
dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevirimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, kredi ve 
mevduatlara ilişkin olanlar hariç gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelirler / giderler 
altında muhasebeleştirilir. Dövize dayalı kredi ve mevduatların çevriminden çevirimlerinden doğan 
kur farkı gelir ve giderleri finansal gelirler veya finansal giderler altında muhasebeleştirilir. Yabancı 
para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki 
kurlardan geçerli para birimine çevrilir. 
 
2.4.7 Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 
 
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya 
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan 
kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir 
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit 
edilebilmesi mümkün varlıklar ve yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta 
bağlı varlıklar ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir. 
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2.4.8 İlişkili taraflar 
 

Ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol 
edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ile Zorlu Holding Grubu’na dahil şirketler ve 
onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.  
 
2.4.9 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler  
 

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan 
özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil 
edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. 
 
Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. 
Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile 
vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, 
gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi 
itibarıyla Türkiye’de geçerli olan vergi oranı kullanılarak hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi, 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. 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, 
indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde 
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır.  
 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği 
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, 
vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Vergilendirilebilir geçici farklardan 
kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek 
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili 
farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır. 

 
Ertelenmiş vergi 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. 
 



 

21 
 

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 2 –FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.4.10 Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 
 

Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in Türk İş Kanunu ve Türkiye’de geçerli olan kanunlar uyarınca 
personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam 
karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen 
yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca Şirket, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile 
işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler 
yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle 
bağımsız aktüer tarafından yapılan varsayımlara uygun olarak net bugünkü değerine göre 
indirgenmiş ve finansal tablolara yansıtılmıştır. TMS 19 uyarınca söz konusu ödemeler tanımlanmış 
emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer 
kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir.  
 
2.4.11 Devlet teşvik ve yardımları 
 

Makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet 
teşvikleri, elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine ve teşvikin 
işletme tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolara 
yansıtılır.  
 
Araştırma ve geliştirme teşvikleri, Şirket’in teşvik talepleri yetkili makamlar tarafından onaylandığı 
zaman finansal tablolara yansıtılır.  
 
2.4.12 Pay başına kazanç 
 

Gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin 
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 
 
2.4.13 Nakit akım tablosu 
 
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı 
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, 
Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve bu 
faaliyetlerinden elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, 
Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen 
kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
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2.4.14 Netleştirme / mahsup 
 
İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal 
tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine 
benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli 
kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer 
düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali 
olarak değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, 
“Hasılat” başlıklı kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne 
uygun olması şartıyla, net değerleri üzerinden gösterilir. 
 
2.4.15 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara 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, 
finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra 
ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını 
etkileyen hususlar olmaları halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır.  
 
2.5. Önemli muhasebe tahmin ve varsayımları 
 

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin 
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca 
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin 
en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Şirket’in 
önemli muhasebe varsayım ve tahminleri aşağıdaki gibidir: 
 
i. Gelir vergileri:  

 
Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı 
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar gelir vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli 
muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Şirket, vergisel olayların sonucunda ödenmesi 
tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır. Şirket’in 
önümüzdeki dönemlerde faydalanabileceği mali zararlardan doğan vergi alacaklarının bir kısmı, 
söz konusu mali zararların halihazırdaki bilgiler ışığında gelecekteki kullanımlarının kuvvetle 
muhtemel olması nedeniyle kayıtlara alınmıştır. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel 
sonuçların, başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği 
dönemlerdeki gelir vergisi karşılığı ve ertelenmiş vergi bakiyelerini etkileyebilecektir (dipnot 25). 
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DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 

Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan iç 
raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis 
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla 
Şirket’in faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organ Şirket’in Yönetim Kurulu olarak 
tanımlanmıştır. Şirket yönetimi, faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulu’nun stratejik kararlar alırken 
değerlendirdiği raporlara göre belirlemektedir. 
 
Şirket yönetimi, Şirket’in faaliyet alanının beyaz eşya ürünlerinin üretimi olması, ürünlerin üretim 
süreçleri ve ürün müşterileri sınıflarının benzer olması sebebi ile bu faaliyetlerde önemli risk ve getiri 
farklılığı olmamasından dolayı tek bir endüstriyel bölüm altında faaliyet gösterdiğini düşünmektedir. 
Tek bir endüstriyel bölüm olması sonucu endüstriyel bölüm ile ilgili bilgiler ilişikteki finansal 
tablolarda bütün halinde sunulmuştur. 
 
Şirket yönetimi Şirket’in risk ve getirilerinin coğrafi bölgelerdeki farklılıklardan etkilendiğini dikkate 
alarak, bölüm raporlamasında coğrafi bölümleri kullanma kararı almıştır.  
 
Coğrafi Bölümler 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
Bölüm satışları 2013 2012

Türkiye 567.052                       437.501                       
Avrupa 1.056.813                    1.177.062                    
Diğer 405.824                       278.608                       

Bölüm brüt satışlar toplamı 2.029.689                    1.893.171                    

İndirimler (-) (994)                              (9.794)                           

Net satışlar toplamı 2.028.695                  1.883.377                  

 
 

Diğer bölüm satışları ağırlıklı olarak Asya ve Afrika ülkelerine yapılan satışlardan oluşmaktadır. 
    
1 Ocak -31 Aralık 2013 tarihleri arasında toplam ihracat tutarı 1.462.637 bin TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 
2012: 1.455.670 bin TL). İhracat tutarının % 93,2 ’si EURO bazında, % 5,3’ü USD ve %1,5’i RUB bazında 
gerçekleşmiştir (1 Ocak – 31 Aralık 2012: %90,1 EUR, %7,3 USD ve % 2,6 RUB). 
 
Bölüm varlıkları,  önemli kısmının ve söz konusu bölüm varlıklarını elde etmek için katlanılan maliyetlerin 
önemli kısmının Türkiye’de oluşması nedeniyle ayrıca gösterilmemiştir. 
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DİPNOT 4 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kasa 63                                   36                                   
Bankalar

 - Vadesiz mevduat 918                                367                              

 - Vadeli mevduat 17.059                          25.484                        
Bloke mevduat 536                                1.331                             

Nakit ve nakit benzerleri 18.576                         27.218                         

  
Etkin faiz oranları

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
EUR 0,62% 0,50%
TL -                                      6,00%
USD 0,50% 0,75%  
 

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduatlarının ortalama vadesi bir aydan azdır (31 Aralık 
2012: Bir aydan az).  
 

DİPNOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR 
 

 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli finansal borçlar

Kısa vadeli banka kredileri -                                      264.839                   
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmı 79.906                          22.978                      

79.906                         287.817                  

Uzun vadeli finansal borçlar

Uzun vadeli banka kredileri 212.118                       87.698                      

212.118                      87.698                     
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DİPNOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 
Şirket’in kısa vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Para birimi Orijinal tutar TL tutar Orijinal tutar TL tutar

 - USD -                     -                           -                      4,62% 50.092                 89.294      
 - EUR -                     -                           -                      4,62% 13.099                 30.804      
 - TL -                     -                           -                      5,42% 144.741               144.741   

-                     264.839  

Ağırlıklı 

ortalama 

etkin yıllık 

faiz oranı

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Ağırlıklı 

ortalama 

etkin yıllık 

faiz oranı

 
Şirket’in uzun vadeli banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

Para birimi Orijinal tutar TL tutar Orijinal tutar TL tutar

 - USD 3,14% 774                     1.653            -                       -                              -                  
 - EUR 5,03% 25.269               74.201         4,35% 8.755                    20.588      
 - TL 8,27% 4.052                  4.052            13,51% 2.390                    2.390        

Kısa vadeli kısmı 79.906        22.978     

 - USD 3,46% 33.305               71.082         -                       -                              -                  
 - EUR 3,52% 24.222               71.127         4,35% 29.767                 70.004      
 - TL 8,26% 69.909               69.909         13,51% 17.694                 17.694      

Uzun vadeli kısmı 212.118     87.698     

292.024     110.676  

Ağırlıklı 

ortalama 

etkin yıllık 

faiz oranı

Ağırlıklı 

ortalama 

etkin yıllık 

faiz oranı

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
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DİPNOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR (Devamı) 
 
Şirket’in uzun vadeli banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen 139.208                       72.931                      
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen 68.579                          7.677                        
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen 4.331                             3.806                        
Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen -                                      3.284                        

212.118                      87.698                     

 

Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in değişken faizli banka kredilerinin toplamı 11.777 bin TL’dir (31 Aralık 
2012: 32.928 bin TL). 
 

Şirket’in, bilanço tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden 
fiyatlama tarihleri aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

6-12 ay arası 11.777                          32.928                      

 İskonto işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe 
uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları 
kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle altı ayda bir yeniden fiyatlandırmaya tabi olmaları 
nedeniyle, etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı 
öngörülmüştür. 
 
Krediler için verilen teminatlar dipnot 14’ de, faiz duyarlılığı analizi ise dipnot 28’de açıklanmıştır. 
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1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Vestel Ticaret A.Ş. 528.505                       621.861                   
Vestel CIS Limited 47                                   2.655                         
Diğer ilişkili kuruluşlar 18                                   19                               

528.570                       624.535                   

Ertelenmiş finansman gideri  (-) (630)                              (2.464)                       

527.940                      622.071                  

 Şirket’in Vestel Topluluğu’na dahil olan Vestel Ticaret A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiği yurt içi ve yurtdışı 
satışlarından kaynaklanan bakiyelerdir. 
 
b) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.761                             1.958                         
Vestel Holland B.V. 14.924                          5.288                         
Diğer ilişkili kuruluşlar 556                                343                            

19.241                          7.589                         
Ertelenmiş finansman geliri (-) (6)                                   (2)                                

19.235                         7.587                        
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DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

c) İlişkili taraflarla yapılan işlemler 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
2013 2012

Satışlar
Vestel Ticaret A.Ş. 1.996.029                    1.858.272                
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9.048                             10.540                      
Diğer ilişkili kuruluşlar 141                                3.633                         

2.005.218                  1.872.445              

Alımlar ve faaliyet giderleri
Vestel Holland B.V. 472.492                       334.957                   
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 49.234                          38.518                      
Diğer ilişkili kuruluşlar 9.700                             12.898                      

531.426                      386.373                  

 

Şirket hammadde alımlarının bir kısmını Vestel topluluğuna dahil olan Vestel Holland B.V. aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir. 
 
 

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 
Vestel Ticaret A.Ş. 94.319                          22.149                      
Diğer ilişkili kuruluşlar 4.060                             1.562                         

98.379                         23.711                     

 

Esas faaliyetlerden diğer giderler
Vestel Ticaret A.Ş. 2.380                             31.767                      
Diğer ilişkili kuruluşlar 2.333                             1.919                         

4.713                            33.686                     

d) İlişkili taraflardan alınan ve ilişkili taraflara verilen  kefaletler dipnot 14’te açıklanmıştır. 
 
e)  Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
yardımcılarına sağlanan faydalar  
 
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 3.493  bin TL  
(1 Ocak -31 Aralık 2012: 2.309 bin TL)’dir. 



 

29 
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DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

 DİPNOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli ticari alacaklar
Cari hesap alacakları
 - İlişkili taraflardan (dipnot 6) 528.570                       624.535                       
 - Diğer taraflardan 9.462                             13.151                          
Çek ve senetler 2.900                             520                                

540.932                       638.206                       
Ertelenmiş finansman gideri (-)
 - İlişkili taraflardan (dipnot 6) (630)                              (2.464)                           
 - Diğer taraflardan (193)                              (95)                                 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (173)                              (38)                                 

 Kısa vadeli ticari alacaklar toplamı 539.936                      635.609                      

 
 
Şirket tahsil imkanı kalmayan alacakları için geçmiş tecrübelerine dayanarak şüpheli alacak karşılığı 
ayırmıştır. Bilanço tarihinde sona eren yıllar için şüpheli alacaklar karşılığının hareketleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

1 Ocak itibariyle bakiye 38                                  38                                  
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar 135                                -                                      

31 Aralık itibariyle bakiye 173                               38                                  
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 7– TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçları
 - İlişkili taraflara (dipnot 6) 19.241                          7.589                             
 - Diğer taraflara 434.007                       406.082                       

453.248                       413.671                       
Ertelenmiş finansman geliri (-)
 - İlişkili taraflara (dipnot 6) (6)                                   (2)                                   
 - Diğer taraflara (1.125)                           (663)                              

 Kısa vadeli ticari borçlar toplamı 452.117                      413.006                      

Uzun vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçları
 - Diğer taraflara 20.381                          -                                      

 Uzun vadeli ticari borçlar toplamı 20.381                         -                                      

 
Ticari alacak ve borçlara ilişkin risklerin niteliği ile ilgili açıklamalar dipnot 28’de verilmiştir. 
 
 
DİPNOT 8 – DİĞER ALACAKLAR 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli diğer alacaklar
KDV alacakları 60.435                          47.688                          
Verilen depozito ve teminatlar 2.765                             2.055                             
Diğer çeşitli alacaklar 272                                173                                

63.472                         49.916                         
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 9 – STOKLAR 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

İlk madde ve malzeme 173.041                       132.539                       
Yarı mamul 11.417                          7.327                             
Mamul 141.647                       84.580                          
Ticari mal 29                                   27                                   
Diğer stoklar 56                                   1.207                             

326.190                       225.680                       
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (2.065)                           (4.397)                           

324.125                      221.283                      

 
Şirket’in 31 Aralık 2013 itibarıyla yükümlülüklerine karşılık teminat olarak gösterdiği stoku 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).   
  
Cari yıl içerisinde giderleştirilen ve satışların maliyeti ile ilişkilendirilen stokların toplam tutarı  
1.597.574 TL’dir (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 1.601.812 TL). 
 
Stok değer düşüklüğü karşılığının stok kalemi bazında dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
İlk madde ve malzeme 1.518                             1.278                             
Mamul ve ticari mal 547                                3.119                             

2.065                            4.397                            

 
Stok değer düşüklüğü karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

1 Ocak itibariyle bakiye 4.397                            3.210                            
Dönem içinde ayrılan karşılıklar 2.065                             1.187                             
Envanterin satışından dolayı gerçekleşen tutar (4.397)                           -                                      

31 Aralık itibariyle bakiye 2.065                            4.397                            
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 10 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Verilen sipariş avansları 11.645                          14.382                          
Peşin ödenen giderler 4.204                             3.353                             
Verilen iş avansları 6                                     8                                     

15.855                         17.743                         

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Sabit kıymet alımları için verilen avanslar 1.869                             3.374                             
Peşin ödenen giderler 32                                   23                                   

1.901                            3.397                            

 
DİPNOT 11 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

1 Ocak 31 Aralık
2013 2013

Maliyet
Arazi ve arsalar 6.547                -                      -                    -                      6.547            
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.660                132               -                    -                      2.792            
Binalar 63.194              927               -                    1.385            65.506         
Özel maliyetler 2.634                564               (99)              -                      3.099            
Makine, tesis ve cihazlar 583.257           41.170         (2.330)        38.914         661.011       
Taşıt araçları 340                    67                  (11)              -                      396               
Döşeme ve demirbaşlar 30.054              3.373            (909)            70                  32.588         
Yapılmakta olan yatırımlar 24.064              41.386         -                    (40.369)        25.081         

712.750          87.619        (3.349)       -                     797.020     

Birikmiş amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.860                203               -                    -                      2.063            
Binalar 24.950              943               -                    -                      25.893         
Özel maliyetler 1.664                138               (18)              -                      1.784            
Makine, tesis ve cihazlar 356.940           61.725         (2.017)        -                      416.648       
Taşıt araçları 74                      50                  (11)              -                      113               
Döşeme ve demirbaşlar 18.699              3.146            (838)            -                      21.007         

404.187          66.205        (2.884)       -                     467.508     
 
Net kayıtlı değer 308.563          329.512     

İlaveler Çıkışlar Transfer
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DİPNOT 11 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

1 Ocak 31 Aralık

2012 2012

Maliyet
Arazi ve arsalar 6.547                -                      -                    -                      6.547            
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.660                -                      -                    -                      2.660            
Binalar 62.140              883               -                    171               63.194         
Özel maliyetler 2.146                371               -                    117               2.634            
Makine, tesis ve cihazlar 499.407           43.192         (509)            41.167         583.257       
Taşıt araçları 212                    296               (168)            -                      340               
Döşeme ve demirbaşlar 25.417              4.510            (125)            252               30.054         
Yapılmakta olan yatırımlar 37.924              27.847         -                    (41.707)        24.064         

636.453          77.099        (802)           -                     712.750     
Birikmiş amortisman

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.708               152               -                    -                      1.860            

Binalar 22.480            2.470            -                    -                      24.950         

Özel maliyetler 1.571               93                  -                    -                      1.664            

Makine, tesis ve cihazlar 303.605          53.744         (409)            -                      356.940       

Taşıt araçları 204                  38                  (168)            -                      74                  

Döşeme ve demirbaşlar 15.836            2.954            (91)              -                      18.699         

345.404          59.451        (668)           -                     404.187     

Net kayıtlı değer 291.049          308.563     

İlaveler Çıkışlar Transfer

 

1 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 dönemi içerisinde, duran varlıklara yapılan önemli ilaveler birinci ve 
ikinci buzdolabı fabrikaları, pişirici cihazlar fabrikası, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi fabrikasına 
makine, tesis ve cihazlar ile ilgili yapılan yatırımlardan oluşmaktadır. 
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DİPNOT 11 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
Maddi duran varlıklara ilişkin amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar

5 yıl
5- 10 yıl

Ekonomik ömür

8- 35 yıl
25- 50 yıl

5 yıl
5- 20 yıl

 
 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların dönem amortisman ve itfa giderlerinin dağılımı aşağıdaki 
gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012

Satılan malın maliyeti 63.219                56.479                  
Araştırma ve geliştirme giderleri 10.612                6.822                     
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 258                      206                        
Genel yönetim giderleri 278                      283                        

74.367               63.790                 
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DİPNOT 12 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

1 Ocak 31 Aralık
2013 İlaveler Çıkışlar 2013

Maliyet
Haklar 6.376             -                             -                      6.376             
Geliştirme maliyetleri 70.346          17.105                (440)              87.011          
Diğer 5.132             1.464                   -                      6.596             

81.854         18.569               (440)             99.983         
Birikmiş itfa payı
Haklar 6.342             3                            -                      6.345             
Geliştirme maliyetleri 24.893          7.898                   -                      32.791          
Diğer 2.118             387                       -                      2.505             

33.353         8.288                  -                     41.641         

Net kayıtlı değeri 48.501         58.342         

 

1 Ocak 31 Aralık
2012 İlaveler Çıkışlar 2012

Maliyet
Haklar 6.395             2                            (21)                6.376             
Geliştirme maliyetleri 53.680          16.794                (128)              70.346          
Diğer 3.217             1.915                   -                      5.132             

63.292         18.711               (149)             81.854         
Birikmiş itfa payı
Haklar 6.339             5                            (2)                   6.342             
Geliştirme maliyetleri 20.890          4.003                   -                      24.893          
Diğer 1.787             331                       -                      2.118             

29.016         4.339                  (2)                  33.353         

Net kayıtlı değeri 34.276         48.501         

 
 
Şirket buzdolabı, split klima, bulaşık makinası, pişirici cihazlar ve çamaşır makinesi yeni ürün geliştirme 
projelerine ilişkin yapılan harcamaları söz konusu projelerden ekonomik fayda elde edebileceği kuvvetle 
muhtemel olduğundan ve ekonomik fayda ve geliştirme sürecinde yapılan harcamaların güvenilir bir şekilde 
ölçülebilir olmasından dolayı maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmiştir . 
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DİPNOT 12 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 
Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 

 

Haklar
Geliştirme maliyetleri
Diğer

Ekonomik ömür

3- 15 yıl
2- 10 yıl
2- 15 yıl  

 
 
 DİPNOT 13 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Şirket’in yatırım harcamaları ile ilgili Resmi Daireler tarafından verilmesi uygun görülmüş yatırım teşvik 
belgeleri bulunmaktadır. Bu teşvikler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: 
 
i) İthal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden muafiyet, 
ii) Yurt içinden ve yurt dışından tedarik edilecek yatırım malları için KDV muafiyeti, 
iii) Araştırma ve geliştirme kanunu kapsamında yer alan teşvikler 
iv) Dahilde işleme izin belgeleri, 
v) Araştırma ve geliştirme harcamaları karşılığı, Tübitak-Teydeb’den alınan nakit destek, 
vi) İndirimli kurumlar vergisi teşviki, 
vii) Sigorta primi işveren hissesi desteği, 
 
Araştırma geliştirme yatırımları ile ilgili olarak TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı  (“TEYDEB”) tarafından 1 Ocak -31 Aralık 2013 hesap döneminde 657 bin TL teşvik diğer 
gelirler altında muhasebeleştirilmiştir (1 Ocak -31 Aralık 2012: 1.182 bin TL). 
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DİPNOT 14 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 
a) Karşılıklar 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kısa vadeli borç karşılıkları
Dava karşılıkları 366                                928                                

366                               928                               

 
 
Dava karşılıklarının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

1 Ocak itibariyle bakiye 928                               556                               
İlaveler 418                                372                                
Ödemeler / çıkışlar (980)                              -                                      

31 Aralık itibariyle bakiye 366                               928                               

 
 
b) Şirket tarafından alınan teminatlar 
 
Alınan teminat mektupları, kefaletler, çek ve senetler

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Teminat mektupları 5.461                             5.777                             
Çek ve senetler 8.054                             12.793                          
Kefaletler 2.809.689                    1.978.924                    

2.823.204                  1.997.494                  

 
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vestel Ticaret A.Ş., Şirket lehine çeşitli bankalara Şirket’in vadeli 
işlemleri ve kullanmış olduğu tüm kredileri için kefalet vermiştir. 
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DİPNOT 14 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
c) Şirket tarafından  verilen teminat, rehin ve ipotekler (“TRİ”) 
 

Şirket tarafından verilen TRİ’ler

USD 

('000)

EUR 

('000) TL 

Toplam  TL 

değeri

31 Aralık 2013

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin 

toplam tutarı -                       2.000         9.013             14.886         

B. Tam konsolidasyon kapsamında 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 1.589.492    155.260    1.812.816    5.661.190   

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 

tutarı 1.150.721    78.898      1.251.364    3.939.032   

ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup 

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 

tutarı 438.771        76.362      561.452        1.722.158   
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -                       -                  -                       -                      

Toplam 1.589.492   157.260  1.821.829   5.676.076  
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DİPNOT 14 –KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 
 

Şirket tarafından verilen TRİ’ler

USD 

('000)

EUR 

('000) TL 

Toplam  TL 

değeri

31 Aralık 2012
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin 

toplam tutarı -                       2.000         10.970          15.673         

B. Tam konsolidasyon kapsamında 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 1.553.886    169.700    829.915        3.998.955   

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 

tutarı 1.298.000    65.000      581.739        3.048.414   
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup 

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam 

tutarı 255.886        104.700    248.176        950.541       
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı -                       -                  -                       -                      

Toplam 1.553.886   171.700  840.885       4.014.628  

 

Şirket, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Ticaret A.Ş.,Vestel Germany Gmbh ve Vestel Holland BV 
lehine çeşitli bankalara vadeli işlemler ve kullanmış oldukları krediler nedeniyle kefalet vermiştir. 
 
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle %1.047’dir 
(31 Aralık 2012: % 814).  
 
DİPNOT 15 –TAAHHÜTLER 
 
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle ihracat teşvikleri kapsamında gerçekleştireceği  568.886 bin USD (31 Aralık 
2012: 332.845 bin USD) tutarında ihracat taahhüdü bulunmaktadır. 
 

 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in  234.434 bin USD, 635 bin EUR, 50.208 bin TL alım taahhüdü 
karşılığında 4.342 bin USD, 177.969 bin EUR, 349.499 bin RUB, ve 8.186 bin TL vadeli döviz satış taahhüdü (31 
Aralık 2012 : 383.667 bin USD, 140.241  bin EUR, 48.832 bin RUB ve 339.247 bin TL alım taahhüdü 
karşılığında 62.478 bin USD, 418.885 bin EUR, 808.282 bin RUR ve 219.974 bin TL vadeli döviz satış taahhüdü) 
bulunmaktadır. 
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DİPNOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Personele borçlar 9.474                             3.457                             
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.569                             2.856                             

13.043                         6.313                            

 
 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kıdem tazminatı karşılığı 12.434                         12.607                         

 
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 Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını 
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili 
bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.438,22 TL/yıl tavanına 
tabidir (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL/yıl). 
 
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. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), 
şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri 
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:  
 
Esas varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. 
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel 
oranı ifade eder. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların 
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek 
hesaplanır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %6,50 enflasyon oranı ve  %11,56 iskonto 
oranı varsayımına göre, % 4,54 (31 Aralık 2012: %3,83) reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır. 
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DİPNOT 16 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

1 Ocak itibariyle bakiye 12.607                         9.461                            

Dönem içerisindeki artış 5.586                             3.367                             
Dönem içerisindeki ödemeler (5.932)                           (2.263)                           
Aktüeryal (kazanç) / kayıp (944)                              1.184                             
Faiz maliyeti 1.117                             858                                

31 Aralık itibariyle bakiye 12.434                         12.607                         

 
 
DİPNOT17 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012

İlk madde, malzeme ve ticari mal giderleri 1.658.731                    1.625.025                    
Yarı mamul, mamul ve ticari mal stoklarındaki değişim (61.157)                        (23.213)                        
İşçi ve personel giderleri 153.235                       133.063                       
Amortisman ve itfa payları 74.367                          63.790                          
Nakliye giderleri 11.290                          10.839                          
Diğer 108.078                       100.098                       

1.944.544                  1.909.602                  

  
 



 

42 
 

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 18 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV 688                                -                                      
Diğer 5                                     -                                      

693                               -                                      

 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012
Diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar 3.944                             3.379                             
Diğer 43                                   23                                   

3.987                            3.402                            

 
 
DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 
 
a) Ödenmiş sermaye 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Her bir hisse için 1 TL nominal değer
Çıkarılmış sermaye 190.000                       190.000                   

 
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle pay sahipleri ve pay oranları aşağıda belirtilmiştir: 
 

31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık
2013 2012 2013 2012

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 87,65% 75,28% 166.535 143.023
       (Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte)
BİST’te işlem gören hisse senetleri 12,35% 24,72% 23.465 46.977

100% 100% 190.000 190.000

Oran Tutar
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DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 
b) Sermaye düzeltmesi farkları 
 
Sermaye düzeltme farkları, Şirket sermayesinin enflasyona (31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma 
gücünde) göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarı 
arasındaki farkı ifade eder.  
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Sermaye düzeltmesi farkları 9.734 9.734

c) Paylara ilişkin primler 
 
Paylara ilişkin primler  hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit girişlerini 
ifade eder. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak sermaye 
artışlarında kullanılabilir.  
 
Paylara ilişkin primler 109.031 109.031

d) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler (“Yasal yedekler”) 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine 
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş 
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.  
 

Yasal yedekler 38.886 38.886

 
e) Geçmiş yıllar karları 
 
Olağanüstü yedekler 122.432                       122.432                   
Geçmiş yıllar karları 22.120                          39.664                      

144.552                      162.096                  
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DİPNOT 19 – SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

 
f) Kar payı dağıtımı 
 
Halka açık şirketler, 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 çerçevesinde ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ 
kapsamında, 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 finansal 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 
belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 
 
Öte yandan, Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre kar dağıtımı sonrasında kalan birikmiş karların %5’ine kadar 
olan kısmına ilişkin İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum 
göstereceği hususular için ilave kar dağıtımı veya karın tahsisi yapılabilir. 
 

 Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Şirket’in bünyesinde TTK’nın 468. 
Maddesi’nde belirtildiği şekilde kurulan tesisler için, kar dağıtımı sonrasındaki tutarın  
% 3’üne kadar, 

 İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum göstereceği 
hususlar için, kar dağıtımı sonrasındaki tutarın %5’ine kadar, 

 İdare Meclisinin kararlaştıracağı şekilde sosyal yardımlar, prim (kar) ikramiye v.s. için, kar 
dağıtımı sonrasındaki tutarın %5’ine kadar, ilave kar dağıtımı veya karın tahsisi yapılabilir.  
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DİPNOT 20 – HASILAT 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
2013 2012

Yurt içi satış geliri 567.052                       437.501                       
Yurt dışı satış geliri 1.462.637                    1.455.670                    

Brüt satış geliri 2.029.689                  1.893.171                  

Eksi: Satışlardan indirimler (994)                              (9.794)                           

Net satış geliri 2.028.695                  1.883.377                  

Satışların maliyeti (1.850.236)                  (1.830.965)                  

Brüt kar 178.459                      52.412                         

 
 
DİPNOT 21 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
GİDERLERİ 
 
a) Genel yönetim giderleri: 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012

İşçi ve personel giderleri 6.768                             4.964                             
Amortisman ve itfa payları 278                                283                                
Diğer 25.687                          19.853                          

32.733                         25.100                         
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DİPNOT 21 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
GİDERLERİ (Devamı) 
 
b) Pazarlama giderleri: 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012

İşçi ve personel giderleri 3.967                             3.027                             
Amortisman ve itfa payları 258                                206                                
Diğer 32.392                          29.641                          

36.617                         32.874                         

 
c) Araştırma ve geliştirme giderleri: 

İşçi ve personel giderleri 4.169                             1.562                             
Amortisman ve itfa payları 10.612                          6.822                             
Diğer 10.177                          12.279                          

24.958                         20.663                         

 
 
DİPNOT 22 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
2013 2012

Ticari işlemlerden kaynaklanan vade farkı gelirleri 18.228                          15.672                          
Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri 89.760                          25.449                          
Karşılıkların iptali (*) 669                                19.627                          
Diğer gelirler 3.491                             4.748                             

112.148                      65.496                         

 
(*) Şirket’in ve Vestel Ticaret A.Ş. Yönetim Kurullarının 1 Ocak 2012 tarihinde aldıkları karar ile, Vestel Ticaret 
A.Ş. tarafından satışı yapılan ürünlerden kaynaklanan garanti giderlerinin Vestel Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi 
kapsamında, önceki yıllarda ayrılan garanti gider karşılığı 30 Haziran 2012 döneminde iptal edilerek ‘Esas 
faaliyetlerden diğer gelirler’ altında muhasebeleştirilmiştir. 



 

47 
 

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 22 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER (Devamı) 
 
b) Esas faaliyetlerden diğer giderler: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
2013 2012

Ticari işlemlerden kaynaklanan vade farkı ve faiz 

giderleri 10.082                          13.890                          
Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı giderleri 54.331                          49.157                          
Diğer giderler 4.462                             5.099                             

68.875                         68.146                         

 
DİPNOT 23 – FİNANSMAN GİDERLERİ VE GELİRLERİ 
 

a) Finansman giderleri: 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık
2013 2012

Kambiyo zararları 56.375                          25.002                          
Türev finansal araçlar giderleri 64.256                          68.680                          
Faiz giderleri ve komisyon giderleri 24.338                          23.555                          
Diğer finansman giderleri 2.511                             181                                

147.480                      117.418                      

 
b) Finansman gelirleri: 
 
Kambiyo karları 14.123                          57.612                          
Türev finansal araçlar geliri 59.198                          70.498                          
Faiz gelirleri 186                                678                                

73.507                         128.788                      
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DİPNOT 24 – DİĞER KAPSAMLI GELİR UNSURLARININ ANALİZİ 
 
a) Finansal riskten korunma fonu: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012
1 Ocak -                                      -                                      
Nakit akımlarının finansal riske karşı korunması 

işleminin muhasebeleştirilmesinden elde edilen kazanç / 

(zarar) (4.870)                           -                                      
Finansal riskten korunma fonu üzerinden hesaplanan 

ertelenmiş vergi 974 -                                      
31 Aralık (3.896)                          -                                      

 
b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp) / kazanç fonu: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012
1 Ocak (947)                              -                                      
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kazanç/kayıpları 944                                (1.184)                           

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 

kazanç/kayıpları üzerinden hesaplanan ertelnmiş vergi (189)                              237                                
31 Aralık (192)                             (947)                             

 
 
 



 

49 
 

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 25 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Kurumlar vergisi karşılığı 1.669                             -                                      
Peşin ödenen vergiler (2.180)                           -                                      

Kurumlar vergisi karşılığı - net (511)                             -                                      

 
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren % 20’dir.  
 
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak 
vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının 
veya bir kısmının temettü olarak;  

 Gerçek kişilere  
 Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel kişilere, 
 Dar mükellef gerçek ve tüzel kişilere,  
 

Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar 
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. 
 
Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci 
ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o 
yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar 
vergisinden mahsup edilir.  
 
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların % 75’i, 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem 
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
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. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 25 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
(Devamı)  
 
1 Ocak - 31 Aralık 2013 ve 2012 hesap dönemlerine ait kapsamlı gelir tablolarında yer alan vergi giderleri 
aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (1.669)                           -                                      
Ertelenen vergi geliri / (gideri) 907                                (39)                                 

 Toplam vergi geliri (762)                             (39)                                

  
Dönem vergi giderinin hesaplanan vergi karşılığı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2013

Vergi öncesi dönem (zararı) / karı 53.451                         53.451                         

Yerel vergi oranı 20% 20%
Yerel vergi oranı üzerinden hesaplanan vergi (10.690)                        (10.690)                        
Geçmiş yıl zararlarının kullanılan kısmı 3.685                             3.685                             
Kanunen kabul edilmeyen giderler (745)                              (745)                              
Araştırma geliştirme indirimi 6.627                             6.627                             
İndirimli kurumlar vergisi avantajı 361                                361                                

(762)                             (762)                             

 
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK II,  14.1 sayılı Tebliğ ve 
yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların 
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebliğ ve 
vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü 
için uygulanacak oran 31 Aralık 2013 itibarıyla %20’dir (31 Aralık 2012:%20). 
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DİPNOT 25 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
(Devamı)  
 
Bilanço tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin 
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık
2013 2012 2013 2012

Ertelenen vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı (12.434)           (12.607)      2.298               2.521               
Ticari alacak / borç reeskontu (735)                  (2.559)        147                   512                   
Stokların  kayıtlı değerleri ile vergi 

matrahları arasındaki net fark (2.065)              (4.397)        413                   879                   
Türev işlem gider karşılığı (15.932)           (8.673)        3.186               1.735               
Diğer (5.465)              (2.180)        1.093               436                   

7.137              6.083               

Kümülatif geçici farklar Ertelenen vergi

  

31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık
2013 2012 2013 2012

Ertelenen vergi yükümlülükleri

Maddi ve maddi olmayan duran  

varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi 

matrahları arasındaki net fark 43.275             47.298        (8.655)             (9.460)              
Diğer 1.585                750              (317)                 (150)                 

(8.972)            (9.610)             

Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri) - net (1.835)            (3.527)             

Kümülatif geçici farklar Ertelenen vergi
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DİPNOT 25 – GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) 
(Devamı)  
 
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri net değerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Dönem başı, 1 Ocak (3.527)                          (3.725)                          
Dönem ertelenmiş vergi geliri 907                                (39)                                 
Özkaynaklara yansıtılan 785                                237                                

Dönem sonu ertelenen vergi 

           (yükümlülükleri) / varlıkları, net (1.835)                          (3.527)                          

 
 
DİPNOT 26 – PAY BAŞINA (KAYIP) / KAZANÇ  
 

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 31 Aralık

2013 2012

Hissedarlara ait net kar / (zarar) 52.689                          (17.544)                        

Nominal değeri 1 TL olan payların ağırlıklı adedi  (bin 

adet) 190.000                       190.000                       

0,28                              (0,09)                            
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DİPNOT 27 – TÜREV ARAÇLAR 
 

Rayiç Değerler Rayiç Değerler 
Kontrat  

tutarı

Varlıklar/ 

(Yükümlülükler)

Kontrat  

tutarı

Varlıklar / 

(Yükümlülükler)

Alım satım amaçlı

  Vadeli yabancı para işlemleri 61.329             (7.669)                     1.363.384      (9.310)                     

  Çapraz döviz swap işlemleri 50.000             (3.393)                     20.000             637                           

Nakit akıma yönelik riskten 

korunma amaçlı

  Vadeli yabancı para işlemleri 491.095           (4.870)                     -                         -                                 

602.424         (15.932)                  1.383.384     (8.673)                    

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

  
DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
 
a) Sermaye risk yönetimi: 
 
Şirket sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. 
 
Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim 
tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç 
edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı 
yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. 
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DİPNOT 28– FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle net finansal borç/ yatırılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Toplam finansal yükümlülükler (dipnot 5) 292.024                       375.515                   

Nakit ve nakit benzerleri (dipnot 4) (18.576)                        (27.218)                    

Net borç 273.448                      348.297                  

Toplam özkaynaklar 540.804                       491.256                   

Yatırılan sermaye 814.252                      839.553                  

Net borç/yatırılan sermaye oranı 34% 41%

 
b) Finansal risk faktörleri: 
 
Şirket faaliyetleri nedeniyle kur riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket risk yönetimi 
programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal 
risklerden korunmak amacıyla türev ürünleri kullanmaktadır. 
 
b.1) Kredi riski: 
 
Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan 
kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine 
getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket,üretmiş olduğu ürünlerin önemli bir kısmını, Şirket’in grup 
şirketi konumunda olan Vestel Ticaret A.Ş’ye satmaktadır. Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari 
ekonomik koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı 
ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Şirket söz konusu alacak riskini etkin bir şekilde 
yönettiğini düşünmektedir. İzleyen tablolar Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle kredi 
riskinin analizini göstermektedir: 
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

31 Aralık 2013 İlişkili taraf

Diğer 

taraf

İlişkili 

taraf

Diğer 

taraf

Bankalardaki 

mevduat Diğer

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D) 527.940     11.996     -                63.472      17.977              -                
  - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                     -                  -                -                    -                            -                

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri 527.940      9.482         -                63.472       17.977               -                
   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                     -                  -                -                    -                            -                
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 

defter değeri -                     2.514         -                -                    -                            -                
-Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                     -                  -                -                    -                            -                

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -                     -                  -                -                    -                            -                
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -                     173            -                -                    -                            -                
     -Değer düşüklüğü (-) -                     (173)          -                -                    -                            -                

     -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                     -                  -                -                    -                            -                

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -                     -                  -                -                    -                            -                

Alacaklar
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

31 Aralık 2012 İlişkili taraf

Diğer 

taraf

İlişkili 

taraf

Diğer 

taraf

Bankalardaki 

mevduat Diğer

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi 

riski (A+B+C+D) 622.071     13.538     -                49.916      25.851              -                
Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                     -                  -                -                    -                            -                

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri 622.071      13.538      -                49.916       25.851               -                
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 

defter değeri -                     -                  -                -                    -                            -                
-                     -                -                    -                            -                

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

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -                     -                  -                -                    -                            -                
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) -                     38               -                -                    -                            -                
     -Değer düşüklüğü (-) -                     (38)             -                -                    -                            -                

     -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -                     -                  -                -                    -                            -                

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar -                     -                  -                -                    -                            -                

Alacaklar
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
Vadesi geçmiş ama değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmiş 1.697                          -                                  

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmiş 675                              -                                  

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmiş 142                              -                                  

Vadesi üzerinden 1 - 5 yıl geçmiş -                                    -                                  

Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş -                                    -                                  

Toplam vadesi geçen alacaklar 2.514                         -                                  

 b.2) Fiyat riski: 
 
Şirket’in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen 
sektördeki rekabet ve hammadde fiyatlarındaki değişimden etkilenmekte olup, Şirket yönetimi 
tarafından söz konusu fiyatlar yakından takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını 
indirgemek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler alınmaktadır. Ayrıca Şirket, aktif finansal ve 
operasyonel risk yönetimi açısından piyasa fiyatlarını düzenli olarak gözden geçirmektedir. 
 
Mevcut riskler Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmekte 
ve piyasalardaki hammadde fiyatları yakından takip edilmektedir. 
 
b.3) Likidite riski: 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda 
kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü 
ifade eder. 
 
Şirket likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve 
yükümlülüklerinin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve rezervlerin devamını sağlamak 
suretiyle yönetir. 
 
Aşağıdaki tablolar  Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan 
finansal yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak 
hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. 
Türev finansal yükümlülükler iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre düzenlenmiştir.   
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki 
gibidir: 
 

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter 

değeri

Sözleşme 

uyarınca 

nakit 

çıkışlar 

toplamı

3 aydan 

kısa

3 - 12 ay 

arası

1 - 5 yıl 

arası

5 yıldan 

uzun

Türev olmayan 

   finansal yükümlülükler

Banka kredileri 292.024    314.914        4.553         77.721        232.640    -                 

Ticari borçlar 472.498    473.625        343.111    110.133     20.381      -                 

Diğer borçlar 3.987         3.987             3.987         -                    -                  -                 

768.509  792.526       351.651   187.854    253.021  -                 

Türev finansal araçlar

Türev nakit girişleri -                  (552.425)      (223.314)  (305.731)   (23.380)    -                 

Türev nakit çıkışları -                  562.702        227.319    308.705     26.678      -                 

15.932     10.277         4.005        2.974         3.298        -                 
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aşağıdaki 
gibidir: 
 

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter 

değeri

Sözleşme 

uyarınca 

nakit 

çıkışlar 

toplamı

3 aydan 

kısa

3 - 12 ay 

arası

1 - 5 yıl 

arası

5 yıldan 

uzun

Türev olmayan 

   finansal yükümlülükler

Banka kredileri 375.515    390.317        96.066       196.367     97.884      -                 

Ticari borçlar 413.006    413.670        327.682    85.988        -                  -                 

Diğer borçlar 3.402         3.402             3.402         -                    -                  -                 

791.923  807.389       427.150   282.355    97.884     -                 

Türev finansal araçlar

Türev nakit girişleri -                  (1.355.811)   (654.939)  (700.872)   -                  -                 

Türev nakit çıkışları -                  1.363.384    658.172    705.212     -                  -                 

8.673        7.573            3.233        4.340         -                  -                 

 
b.4) Kur riski: 
 
Şirket, yabancı para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu 
riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde döviz pozisyonu 
seviyesinin korunmasıdır. 
 
Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olması durumunda türev işlemler de yapılmaktadır. Bu 
kapsamda Şirket’in asıl olarak tercih ettiği yöntem vadeli döviz işlemleridir.  
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
 

31 Aralık 2013 USD EUR

Diğer (TL 

karşılığı) TL Karşılığı
1. Ticari alacaklar 8.315             137.102      34.196       454.543          
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka
      Hesapları dahil) 164                 5.711            -                   17.120            
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -                       -                     -                   -                        
3. Diğer 1                      -                     -                   2                       
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 8.480            142.813     34.196     471.665        
5. Ticari Alacaklar -                       -                     -                   -                        
6a. Parasal Finansal Varlıklar -                       -                     -                   -                        
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -                       -                     -                   -                        
7. Diğer -                       -                     -                   -                        
8. Duran Varlıklar (5+6+7) -                      -                     -                   -                        
9. Toplam Varlıklar (4+8) 8.480            142.813     34.196     471.665        
10. Ticari Borçlar 98.720          31.167         -                   302.220          
11. Finansal Yükümlülükler 774                 25.269         -                   75.854            
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 99.494         56.436        -                   378.074        
14. Ticari Borçlar -                       6.941            -                   20.382            
15. Finansal Yükümlülükler 33.305          24.222         -                   142.211          
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 33.305         31.163        -                   162.593        
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 132.799       87.599        -                   540.667        
19. Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların 
       net varlık/(yükümlülük)pozisyonu(19a+19b) 230.092       (177.334)   (22.641)    (52.297)         
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı 234.434        635               -                   502.217          
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı (4.342)           (177.969)     (22.641)     (554.514)        
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
       Pozisyonu (9-18+19) 105.773       (122.120)   11.555     (121.299)      
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /
       (Yükümlülük) Pozisyonu
       (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (124.320)     55.214        34.196     (69.004)         
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal
       Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -                      -                     -                   (15.932)         
23. İhracat 42.807          564.446      24.448       1.462.637      
24. İthalat 246.029        206.993      1.963         984.446          
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

31 Aralık 2012 USD EUR

Diğer (TL 

Karşılığı) TL Karşılığı
1. Ticari alacaklar 16.048          152.229      45.709       432.313          
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka -                   
      Hesapları dahil) 426                 518               36               2.014               
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -                       -                     -                   -                        
3. Diğer 11.220          4.511            107             30.716            
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 27.694         157.258     45.852     465.043        
5. Ticari Alacaklar -                       -                     -                   -                        
6a. Parasal Finansal Varlıklar -                       -                     -                   -                        
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar -                       -                     -                   -                        
7. Diğer -                       -                     -                   -                        
8. Duran Varlıklar (5+6+7) -                      -                     -                   -                        
9. Toplam Varlıklar (4+8) 27.694         157.258     45.852     465.043        
10. Ticari Borçlar 105.968        39.624         118             282.200          
11. Finansal Yükümlülükler 50.092          21.853         -                   140.686          
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 156.060       61.477        118            422.886        
14. Ticari Borçlar -                       -                     -                   -                        
15. Finansal Yükümlülükler -                       29.767         -                   70.004            
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler -                       -                     -                   -                        
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) -                      29.767        -                   70.004           
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 156.060       91.244        118            492.890        
19. Bilanço dışı döviz cinsindenTürev araçların -                   
      Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a+19b) 321.189       (278.644)   (44.109)    (126.844)      
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı 383.667        140.241      2.836         1.016.566      
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı (62.478)         (418.885)     (46.945)     (1.143.410)    
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
       Pozisyonu (9-18+19) 192.823       (212.630)   1.625        (154.691)      
21. Parasal Kalemler Net yabancı Para Varlık /
       (Yükümlülük) Pozisyonu
       (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (139.586)     61.503        45.627     (58.563)         
22. Döviz Hedge'i için Kullanılan Finansal
       Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri -                      -                     -                   (8.673)            
23. İhracat 59.498          570.162      35.144       1.455.670      
24. İthalat 251.244        218.536      1.360         955.284          
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2013 ve  2012 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıda gösterilmiştir. 
Döviz kuru riskinden korunan kısımlar, bilanço dışı türev enstrümanların etkilerini içermektedir. 
 
 

31 Aralık 2013

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi

USD'nin TL karşısında  %10 değerlenmesi 

halinde
USD net varlık/yükümlülüğü (26.534)      26.534           (26.534)        26.534         
USD riskinden korunan kısım -                     -                       49.066          (49.066)        

USD net etki (26.534)     26.534          22.532         (22.532)      

EUR'un TL karşısında  %10 değerlenmesi 

halinde
EUR net varlık/yükümlülüğü 16.214        (16.214)         16.214          (16.214)        
EUR riskinden korunan kısım (2.474)         2.474              (52.027)        52.027         

EUR net etki 13.740       (13.740)        (35.813)       35.813        

Diğer para birimlerinin TL karşısında  %10 

değerlenmesi halinde

Diğer para birimleri net varlık/yükümlülüğü 3.420           (3.420)            3.420            (3.420)          

Diğer para birimleri riskinden korunan kısım (2.264)         2.264              (2.264)          2.264            

Diğer net etki 1.156          (1.156)           1.156           (1.156)         

Kar/ Zarar Özkaynaklar
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
 

31 Aralık 2012

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi

Yabancı 

paranın 

değer 

kazanması

Yabancı 

paranın 

değer 

kaybetmesi

USD'nin TL karşısında  %10 değerlenmesi 

halinde
USD net varlık/yükümlülüğü (24.883)      24.883           (24.883)        24.883         
USD riskinden korunan kısım 57.255        (57.255)         57.255          (57.255)        

USD net etki 32.372       (32.372)        32.372         (32.372)      

EUR'un TL karşısında  %10 değerlenmesi 

halinde
EUR net varlık/yükümlülüğü 14.464        (14.464)         14.464          (14.464)        
EUR riskinden korunan kısım (65.529)      65.529           (65.529)        65.529         

EUR net etki (51.065)     51.065          (51.065)       51.065        

Diğer para birimlerinin TL karşısında  %10 

değerlenmesi halinde

Diğer para birimleri net varlık/yükümlülüğü (4.563)         4.563              (4.563)          4.563            

Diğer para birimleri riskinden korunan kısım 4.411           (4.411)            4.411            (4.411)          

Diğer net etki (152)            152                 (152)             152               

Kar/ Zarar Özkaynaklar
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DİPNOT 28 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
b.5) Faiz oranı riski: 
 
Şirket, değişken ve sabit  faiz oranları üzerinden borçlanması nedeniyle faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, 
faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle 
veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir. 
 
Şirket’in faiz oranına duyarlı finansa araçları aşağıdaki gibidir: 
 

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Sabit faizli finansal araçlar
Vadeli mevduatlar                             17.059                             25.484 

Finansal borçlar                          280.247                          342.587 

Değişken faizli finansal araçlar

Finansal borçlar 11.777                        32.928                        

 
Değişken faizli finansal araçlar için 31 Aralık 2013 tarihinde mevcut tüm para birimleri cinsinden olan faiz 
100 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli kredilerden ve 
vadeli mevduatlardan oluşan yüksek/düşük faiz geliri/gideri sonucu vergi öncesi dönem karı 133 TL 
(2012: 754 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.  
 
DİPNOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)  
 
Finansal araçların sınıflandırılması 
 
Şirket sahip olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerini gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara 
yansıtılan finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ile krediler ve alacaklar olarak 
sınıflandırmıştır. Şirket’in finansal varlıklarından nakit ve nakit benzerleri (dipnot 4), ticari 
alacaklar (dipnotlar 6 ve 7) ve diğer alacaklar (dipnotlar 6 ve 8), krediler ve alacaklar olarak 
sınıflandırılmış ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden 
gösterilmiştir.  
 
Şirket’in finansal yükümlülükleri, finansal borçlar (dipnot 5) ve ticari borçlardan (dipnot 7) 
oluşmakta olup iskonto edilmiş maliyetleri ile taşınan finansal yükümlülükler olarak 
sınıflandırılmış ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden 
gösterilmiştir. 
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DİPNOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı)  
 
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 
 
Gerçeğe uygun değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında istekli taraflar 
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi 
şekilde belirlenir. 
 
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa 
verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir 
güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, 
finansal araçların gerçeğe uygun değerinin tahmininde kullanılmıştır: 
 
Parasal varlıklar 
 
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen yabancı para cinsinden olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, 
kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerler dahil maliyet 
değerinden gösterilen finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe 
uygun değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer 
düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun değeri yansıttığı öngörülmektedir. 
 
Parasal borçlar 
 
Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları 
nedeniyle kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kısa vadeli 
kısımlar dahil uzun vadeli finansal borçların kayıtlı değeri 292,024 TL (31 Aralık 2012: 110.676 TL) 
(dipnot 5), gerçeğe uygun değeri 292,024 TL olarak hesaplanmıştır (31 Aralık 2012: 110,676 TL). Gerçeğe 
uygun değer, finansal borçların kalan vadelerine göre nakit çıkışlarının, değişen ülke risk primi ve piyasa 
faiz oranı değişimleri göz önünde bulundurularak hesaplanan oranlarla indirgenmesi yoluyla 
hesaplanmaktadır. 
 
Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 
 
Şirket, finansal tablolarda gerçeğe uygun değer ile yansıtılan finansal araçların rayiç değer ölçümlerini her 
finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde 
sınıflandırmaktadır. 
 
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan 
değerleme teknikleri 
 

Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri 
 

Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri 
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VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI  
DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 

 

 

DİPNOT 29 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL 
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (Devamı) 
 
Bilançoda gerçeğe uygun değeriyle taşınan finansal varlık ve yükümlüklerin  rayiç değer ölçümleri 
hiyerarşi tablosu 31 Aralık 2013 ve 2012  itibariyle aşağıdaki gibidir: 
 
31 Aralık 2013 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal yükümlülükler -                     -                     -                     -                     
Türev finansal yükümlülükler -                     (15.932)       -                     (15.932)       

 
31 Aralık 2012 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam

Finansal yükümlülükler -                     -                     -                     -                     
Türev finansal yükümlülükler -                     (8.673)         -                     (8.673)         

DİPNOT 30 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle USD ve EUR döviz kurları sırasıyla 2,1343 ve 2,9365 olup Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 25 Şubat 2014 günü saat 15.30'da belirlenen 
gösterge niteliğindeki USD ve EUR döviz kurları sırasıyla 2,2046 ve 3,0319’dur. 
 


