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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Vetaş Veteriner ve Tarım ilaçları A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
1.

Vetaş Veteriner ve Tarım ilaçları AŞ’nin (Şirket’) 31 Aralık 2014 tarihli finansal durum tablosu ile
aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kğr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen
dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluğu
2.

Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli
yanlışlık içermeyen fınansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden
sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız
Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk
sağlanmasını ve bağımsız denetimin, flnansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair
makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

4.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal
tablolardaki hata veya hile kaynaklı ‘önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dühil,
bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini
yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin fınansal
tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu
değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz.
Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra.
Şirket yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe
tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

5.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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1.

Görüşümüze göre fınansaltablolar, Vetaş Veteriner ve Tarım ilaçları AŞ. nin 31 Aralık2014 tarihi
itibarıyla flnansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını
ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe
uygun bir biçimde sunmaktadır

Diğer ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
2.

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

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
tS.Young Global Limited
A mem.ş -n7ı

7
Zeynyar£daz, SMMM

Istanbul, 31 Mart 2015
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VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO
(Aksi helirtilmedikçe para birimi Türk Lirası TL cinsinden iflıde edilmiştir.)

Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Tıcari Alacaklar
ilişkili Ohnma,ı Tarcdla,üan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle ilgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar

3
7

9
10
Il
17

Duran Varlıklar
Finansai Yatırımlar
Diğer Alacaklar
İlişkili TaraflardanDiğer AIaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Eııelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM VARLIKLAR

5
8
12
13
25

Cari Dönem
(Bağımsız

Önceki Dönem
(Bağımsız

denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013

denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013

28.364.570
20.237
1.914.702
1,914.702
28.889

17.896.443
28.576
915.875
915.875
37.600

17.552.922
634.184
8.213.636

10.284.671
929.970
93.572
5.506.179

32.906.889
60.579
22714.219
22.711.219
78.759
7.193.252
7. 193.252
2.860.080
61.271.459

27.658.334
53.367
22.7)4.219
22.714.219
105.305
3.232.906
3232.906
1.552.537
45.554.777

Ekli dipootlar bu Fınansal tahloların ıamamlayıcı bir parçasıdır.
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VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE RİLANÇO
(Aksi belirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

Cari Dönem

Bnğıms,z

denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013

denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2013

50.487.102
1.464.828
1.364.828
125.940
47.924.708
47.921.708
21.613
949.130

29.316.814
704
1.292.211
/292.2/1
124.666
27435.293
27.335.293
20.203
436.669

132.683
816.337
653

82.100
353.569
7,067

10

220,255
32.755
187,500

269.386
16.251
253.135

16

187.500

253,135

Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar

4
7

Ticari Borçlar
İlişkili Olmaı’an Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
ilişkili Taraflara Diğer Borçlar
Enelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağ/al an Fas da/ara İlişkiiz
Kısa Vadeli Karşıhklar
Diğer Kısa Vadeli Karşıhklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

16
8
10

-

16
13

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Enelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Emdalara ilişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Zararları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandınlmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Önceki Dönem

(Bağımsız

18
18
18
18

10.564.102
10,564.102
42.130.000
7.567.619
6.219.611
(39.9J8.3%9)

15.968.577
15.968.577
42.130,000
7.567.619
6.219.611
(36.105.471)

26.062

Tanınılannıış Fm’da Planları Yeniden Ölçüm Kazan çları

‘8

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılaeak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Hisse senedi borsa rasiç değerleri
Net Dönem Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR

(23.052)
<‘23.052,J
(5.439.749)
61.271.459

ELli dipnatlar bu fınansal rnhlalarm tamamlavıcı bir parçasıdır.
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—

(30.264)
(30,264,)
(3.812.915)
45,554,777

VETAŞ VETERİNER VE TARIM iLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Aksi helinilınedik-çe para birimi Türk Lirası TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

1 lasılat
Satışların Maliyeti (.)

Dipnot
Referansları

Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak31 Aralık
2014

Önceki Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak
31 Aralık
2013

19
19

28.244.252
(20.697.774)

12.354.944
(7.915.783)

7.546.478

4.439.161

(5.393.854)
(3.529.144)
(340.235)
2.752.543
(2.472.909)

(3.814.163)
(3.1 76.53%)

(1.437.121)

(2.382.905)

BRÜT KAR
20
20
20
22
22

Pazarlama Giderleri (-)
Genel Yünetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET ZARARI

23

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET ZARARI

24

Finansman Giderleri (-)

VERGİ ÖNCESİ ZARAR
Vergi Geliri
Enelenmiş Vergi Geliri

25

DÖNEM ZARARI
26

Pay başına kayıp

Sulandırılmış pay başına kayıp

-

-

1.275.621
(1.106.986)

27.264

(1.437.121)

(2.355.641)

(5.317.187)

(2.388.877)

(6.754.308)

(4.744.518)

1.314.559
1.314.559

931.603
931.603

(5.439.749)

(3.812.915)

(0,00 13)

(0,0009)

(0,00 13)

(0,0009)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/(GİDERLER)
Kar ‘eya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları
Kar eya Zararda Yeniden SınıllandırıImaacak Diger Kapsamlı Gelire
ilişkin Vergiler

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)

28.062
35.078
(7.016)
7.212

(6.923)

35.274

(6.923)

(s.404.475)

TOPLAM KAPSAMLI GİDER

[kil dipnrnlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır,

(5)

(3.819.838)

hisse senetleri borsa raıiç değerfarkı
Net dö,ıem zararı
31 Aralık2014 itibariyle bakiye

Kazaııçları

1 Ocak 2014 itibariyle hakiye
Geçmiş yıllar zararlanna transfer
Toplam kapsamlı gelir
Tanınılonınış Frnüa Pla,darı >eıııden Ötçüm

t Ocak2013 itibariyle bakiye
Geçmiş yıllar zararlanna transfer
Toplam kapsamlı gelir
Hisse senetleri borsa rrniç değer farkı
Net dönen; zararı
31 Aralık 2013 itibariyle bakiye

18

12.130.000

7.567.619

42.130.000

İR

18

7.567.619

42.130000

18

6.219.611
28.062

7.567.619

(6)

Ekli dipnoılar hıı fınansal tahloların ıamamlayıcı bir parçasıdır.

-

-

.

-

7212
.
(23.052)

-

7212

-

(39.918.389)

-

-

-

(36.105.474)
(3.812.915)
(30264)

6.219.611
-

(36.105.474)

-

.

-

(5439749)
(5.439.749)

-

-

(3.812.915)
3.812.915
(5.439.749)

0.812.915)
(3.812.915)

-

28.062
7.212
(5.439.749)
10.564.102

(5.404.475)

15.968.577

(3.819.838)
(6.923)
(3.812.915)
15.968.577

19.788.415
426.466
(426.466)
(3.812.915)
(36.531.940)
426.466

(30.264)

.

(6.923)
(6.923)

Toplam
özkavnaklar
Net dönem
kan 1 (saran)

Geçmiş yıllar
zararları

Birikmiş Karlar

6.219.611

-

.

-

28.062

28.062

.

.

.

.

-

-

.

.

(23.341)

6.219.611
-

Hisse senetleri
borsa raviç
değeri

Kardan aynian
kısıtlanmış
yedekler

.

-

Tanımlanmış fayda
planlanndao akıüeal
kazanç ve kayıplar

Kar veya zarara
sını flandırı Imayacak
birikmiş diğer Lapsamlı
gelirler vna giderler

-

.

-

.

-

.

.

.

7.567.619

42.130.000

Dipnot

Sermaye
düzeltme farkları

Ödenmiş
sermaye

(Aksi bclirıilmedikçe para birimi Türk Lirası TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

31 ARALIK2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Aksi helirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmişıir.)

Dipnot
Referansları
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Net dönem zaran
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan
nakit akımına getiımek için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amoıtismanı
Maddi olmayan duran varlıklar amonismanı
Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı iptali
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Sabit kı>met satş kan
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Vergi geliri

12
13
13
16
7
9
23
24
22
25

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki artış
Stoklardaki artış
Diğer cari/dönen varlıklardaki arüş
Ticari borçlardaki artış
Diğer karşılıklardaki artış’ (azalış)
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
Faaliyetlerden elde edilen nakit
Ödenen vergiler
Ödenen İbiz
Alınan faizler
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı

Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak—
31 Aralık 2014

Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak—
31 Aralık 2013

(5.439.749)

(3.812.915)

26.546
13.523
339126
71.177
(157.169)
220.846

25.846
11.440

-

5281.546
(351240)
(1.3 14.559)

(811.658)
(7.489.097)
(2.209.388)
172.617
461.878
20.553,001
9338.000
Il -25

16

İşletme faahiyetlerinden elde edilen nakit

(5.495.974)
351.240
(101.734)
4.091.532

[kIl dipnntlar bu flnansal ıahloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

(7)

-

66.866
121.056
(27.264)
2.361.524
(149.018)
(931.603)

(317.365)
(4.405.553)
(1.749.245)
553.644
(43.696)
14,091.933
5.795.650
(193.572)
(2.406.198)
119.018
(259.522)
3.085.376

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Aksi helirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
t Ocak—
31 Aralık2013

Geçmiş Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
1 Ocak—
31 Aralık2013

(4.099.1 67)
(4.099.1 67)

(97.354)
111.263
(3.093.059)
(3.079.150)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Kredi geri ödemeleri
Alınan krediler
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit

(1 16.779)
116.075
(704)

(103.838)
101.603
(2.235)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ
NET DEĞİŞİM

(8.339)

3.991

28576

24.585

Dipnot
Referanslan
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi duran varlık alımlan
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Maddi olmayan dwan varlık alımları
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

12
12, 13 .23
13

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ

3

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ

20.237

Ekli dipnotlar bu fınansal tahloların ıamamlayıcı bir parçasıdır.

(8)

28.576

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi helınilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL’ cinsinden ifade edilmiştir.)

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. 1973 yılında kurulmuş olup, Şirket’in ana faaliyet konusu hayvan
sağlığı ve tarım ilaçları üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket’in ticaret ünvanı ve faaliyetlerini yürüttüğü adresi
aşağıdaki gibidir:
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No: 1 K.Çekmece /
İstanbul.
Şirket’te çalışan ortalama personel sayısı 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönem için 39 kişidir (31 Aralık
2013: 43).
Deva Holding A.Ş. Şirket’in ana ortağıdır. 31 Aralık 2014 tarihinde Şirket sermayesi beheri 0,01 TL
tutarında toplam 4.213.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 4.213.000.000). Şirket’in
nominal sermaye yapısı aşağıdaki gibidir (Not 18):
31 Aralık
2014

Ortaklar

99,6

Deva Holding

0,4

164.016

100,0

42.130.000
7.567.619
49.697.619

Diğer

Nominal sermaye
Sermaye düzeltme faıtları
Düzeltilmiş sermaye

41.965.984

%

31 Aralık
2013

99,6
0,4

41.965.554
164.446

100,0

42.130.000
7.567.619
49.697.619

Vetaş, veteriner hekim ve hayvan üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar geniş bir ürün yelpazesine
sahiptir. Vetaş’ın geliri 74 tescilli ürünün ve 97 değişik formunun satışından elde edilmektedir.
Fiım,,sa! Tablolarııı OnayIuıııuısı

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 31 Mart 2015 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir.
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VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
3! ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi helirtilmedikçe para birimi Türk Lirası TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
TMS ‘ye Uyguıduk Beyaııı

Şirket yasal defterleri ile kanuni fınansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki fınansal tabloların hazırlanmasında 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri Il, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS”) esas alınmıştır.
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle
varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Parti Birini!

Şirket’in fınansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan TL para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur.
Vii ksek EııJla,syaıı Döneınkrinde Finansal Tabh>!arııı Dil zeliilnıesi

SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartlarına uygun olarak fınansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enfiasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı Ç’TMS
29”) uygulanmamıştır.
ıljuhasebe Talınıink’riııdeki Değişiklikler ı’e Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği
olmamıştır.
Tespit edilen önemli bir muhasebe hatası söz konusu olursa, düzeltme geriye dönük olarak uygulanır ve
önceki dönem fınansal tabloları yeniden düzenlenir.
Veııi ı’e Revğe Edilmiş Standartlar ve Vorunılar

31 Aralık 20l4 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide fınansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu
standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
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VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Ve,,! ve Revize Edllndş Slaııdarflar ve Yorumlar (devamnQ

(0 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TAIS 32 Finunsal Araçlar: Sunma;,

—

Fiııansal Varlık ve Borçların Ndlleştirilınesi (Değişiklik)

Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen
ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık
getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
TFRS Yonıın 2! Vergi ve Vergi Beıızeri YÜkÜmlülükler

Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu
yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran
eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine
açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük,
asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorum Şirket için geçerli
değildir ve Şirket’in fınansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TUS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
açıklamaları (Değişiklik)

—

Finansal olmayaıı varlıklar için geri kazaııılabilir değer

TERS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı
açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık
grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü
ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Ara çItır: Muhaseheleşünne ve Ölçıne
ınulıasebesiııin devanılılığı (Değişiklik)

—

Türev ürünlerin devri ve rivkten korııııına

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda
riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz
konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Kaıısollde Finansal Tahlolar (Değişiklik)

TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım
şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun
değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
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VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yeni re Reı’ize Edilmiş Sıııııdarılar re Yarııınlar 1derunıı,>

(ii) Yayınlanan ama vürürlüc Eirmemiş ve erken uvulamava Lonulmavan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belinilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
soam konsolide fınansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Fiııansal ıl raçlar

—

Smıflandırına ve 4 çıklanuı

Aralık 20l2’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TERS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak fınansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan fınansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın fınansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TMS 19

—

Taıııııdannuş Fayda Plaııları: Çalışan A’aıkdarı (Değişiklik,>

TMS 19’a göre tanımlanmış fayda plaaları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz
önüne alınmalıdır, Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu
katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek
muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal
durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
DIS 16 ve T,IIS 38— KabukdllebllirAınorlLçnıan ve
tc TMS 38 ‘deki Değişiklikler,>

fifa

)‘öntemlerini,ı Açıklığa Kaı’ıışııırulıııası (TMS 16

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amolisman hesaplaması
kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması
kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in fınaasal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TMS / TFRS ‘lerde yıllık iyikştirıneler

KGK, Eylül 2014’te ‘2010—2012 dönemine ilişkin yıllık iyileştirmeler’ ve ‘2011—2013 dönemine ilişkin yıllık
iyileştirmeler’ ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler 1 Temmuz
20l4’ten itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yeııi ve Reuizc Edilmiş Stınuhırtlur ve Yoruıııhır (devamı)

ii) Yayınlanan ama yörürlüe Eirmemiş ve erken uv2ulamava konulmayan standartlar (devamı)
)‘ıllık iyikşıirmckr 2010—2012 Döııeıni:
—

TFRS 2 Hisse Bazlı Odemeler

Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 3 İş/eline Bir/eşmekri

Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel. TFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda
muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşıneleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölüm/eri

Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran lcuhk/ar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini
açıklığa kavuşturmuştur 1) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt
defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 21 İlişkili Taraf4 çık/ama/arı

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
)‘ıllık İylleşıirmncler 2011—2013 Dönemi
—

TERS 3 İşletme Birleşmekri

Değişiklik ile i) sadece iş onaklıklarının değil müşterek anlaşmaların dn TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve
ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın fınansal tablolarındaki muhasebeleşmeye
uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır
TFRS 13 Ger çeğe Uygun Değer Ölçünzü Karar Gerekçe/eri

TERS 13’teki portföy istisnasının sadece finansal varlık. fınansal yükümlülüklere değil TMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TAİS 40 Yatırım 4 maç/t Gayrimenkuller

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayriınenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in fınansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Ye,,! ı’c Reıte Edilmiş Stajıdürilar ve Yananlar (devamı)
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe Eirmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar (devamı)
U!ııslararası Muhasebe Standartları Kurumu (tLWSK tarafmdaıı yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlaıunamış yeni ve dü:eltilnıiş sta,ıdartlar ve j’orıınılar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve
bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık iyileşıinnekr 2010—2012 Dönemi
-

TFRS 13 Gerçeğe Uvguıı Değer Ölçüınü

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirnıekr 2011—2013 Döııeıııi
-

UFRS 15— Müşterilerle Yapılan Sözk’şmekrden Doğan Hasilat

UMSK Mayıs 20l4’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştw. Standantaki yeni beş aşamalı model, hasılatm muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup
bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran
varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. UFRS l5’e geçiş için iki alternatif uygulama
sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş
geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 9 FiııaıısalAraçlar

—

Nihai Standart (2014)

UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar; Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
yaklaşımına
ölçüm
dayanmaktadır.
Bunun
üzerine,
kredi
kayıplarının
daha
zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü
muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak,
UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri
durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki
azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen
sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi
ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir fınansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018
veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir.
Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
‘
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Ywıi ve Revize Edilmiş Staııdarthır ve Yorumlar (devaıııü

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe Eirmemis ve erken uyElilamaya konulmayan standartlar (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurııııııı (11315K) tarafında,, yayınlannıış fakat KGK tarafından
yayııılanmaınış yeni ve düzeftilnıiş staııdarthır ve yorıımlar (devamı,)
UMS 27—Bireysel Mali Tahlolarda ÖAayııak Yönteıni (UMS 27’de Değişiklik)

Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel fınansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve işliraklerdeki
yatırımların muhasebeleşiirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için
UMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
maliyet değeriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre
veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak
uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Değişiklik Şirket
için geçerli değildir ve Şirket’in fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
L’FRS Yıllık İyikştirmekr, 2012-2014 Döııeıııi

UMSK, Eylül 20l4’te UERS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler. 2012-2014
Dönemi’ni aınlamıştır. Dokuman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili
Gerekçeler hariç. dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları
aşağıdaki gibidir:
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
yöntemlerinde değişiklik
-

—

elden çıkarma

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar— hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem özet
finansal tablolara uygulanabilirliği

-

UMS 19 Çalışanlara Salanan Faydalar

—

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
açıklanması

iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
—

bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket’in fınansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırııııcı İşktıneıiln İştirak veya
Katkıları Değişiklikler

İş

Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya

-

UMSK, Eylül 20l4’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya
kayıpların tanıamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski
bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya
kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir.
İşletmelerin bu değişikliği, l Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye
donuk olarak uygulamaları gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için
geçerli değildir ve Şirket’in fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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2.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yeşil ı’e Reı’ize Edilmiş Standartlar ve Yananlar (deı’aınü
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe irmemiş ve erken uv2ulamaya konulmavan standartlar (devamı)
Ulııslaranısı fıdulıasebe Standartları Karnına (UMSK) tarafından yayııılanıııış fakat KGK tarafından
yayınlaıııııamış yeni ı’e düzeltilıniş staııdart!ar veyorıınılar (devamı.)
UFRS 10, UFES 12 ve UMS 28: Yatıran İşletmeleri: Koıısalidasyaıı Lçtisııasıııııı
ve UMS 28 ‘<le Değişiklik)

ııygnlanıııası

(UFRS 10

UMSK, Aralık 2014’te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28’de değişiklikler
yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 1: Açıklama İnisij’atıfl (UMS 1 ‘<le Değişiklik)

UMSK, Aralık 2014’te, UMS 1 ‘de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt
toplamlar, Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Ozkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan
kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu
değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket’in konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde önemli
bir etkisi olması beklenmemektedir.
Önemli Mııhasebe Palitikalanıııııı Özel
a.

Hasılat

Gelirler, veteriner dağıtım depolarına yapılan hayvan sağlığı ve tarım ilaç satışlarından elde edilmektedir.
Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik
faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınması beklenen bedelin rayiç değeri
üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
Brüt satışlar; satış iskontoları, satış hacmi iskontoları ve bedelsiz ürün teşviklerini içerir.
Satış iskontoları sabit bir yüzde ile satış anında verilir ve dönem satış gelirinden indirilir. Satış iskontosu
yüzdesi satılan ürüne göre değişmektedir.
Hacim iskontosu, dönem içindeki satışların sabit bir yüzdesi ve dönem içinde yapılmış toplam satışlara göre
belirlenir. 1-lacim iskontosu yüzdeleri veteriner ecza depolarına göre değişir. Hacim iskontolarının tahmini,
her dönemdeki gerçekleşmiş faturalı satışların sabit bir oranına dayanır ve dönem satış gelirlerinden indirilir.
Ayrıca Şirket veteriner ecza depolarına bedelsiz ürün şeklinde teşvikler vermektedir. Bedelsiz ürün teşvikleri,
veteriner ecza depolarının, Şirket’ten bedelsiz olarak sağladığı ürünleri, bedelsiz olarak müşterilerine
dağıtımını sağlar. Her dönem sonunda, veteriner ecza depoları müşterilerine sağladıkları bedelsiz ürünlerin
toplam miktarını Şirket’e bildirirler. İndirim tutarı (veteriner ecza deposunun borcundan düşülecek tutar),
dönem içinde verilen bedelsiz ürünlerin miktarına bakılarak tahmin edilir ve gelirden indirilir.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında 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 güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi;
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Şirket’e akışının olası olması;
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
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2.

FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLiŞKİN ESASLAR (devamı)

Öııeın!i lIhıI,asebc Politikahırıııı,ı Özel (devamı)
rt

Hasılat (devamı)
Soldan malın maliyeti

—

bedelsiz ürünler

Veteriner ceza depolarına sağlanan bedelsiz ürünlerin tahmini tutarı, ceza depolarının müşterilerine o dönem
içinde verdikleri bedelsiz ürün sayısı esas alınarak yapılır ve bedelsiz ürünlerin maliyeti, satılan malın
maliyetine dahil edilir.
Faiz rzelirleri

Faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esasına göre, temettü gelirleri ise temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı
tarihte gelir olarak kayıtlara alınmaktadır.
b.

Stoklar
Sloklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyeı bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stoklara dahil edilen
maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve genel üretim giderleridir. Maliyet, standart maliyetlerle
oluşmakta ve her raporlama döneminin sonunda standart maliyetler fiili maliyetler ile karşılaştırılarak
güncellenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından
tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının
indirilmesiyle elde edilen tutardır.

e.

Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş
olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer
düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale
getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleştirilir.
Bu ıür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amonisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
bir maddi duran varlık kaleminin defter değeri elden çıkarıldığında veya kullanımından ya da elden
çıkarılmasından gelecekte ekonomik yarar beklenmediği durumlarda bilanço dışı bırakılır. Bir maddi duran
varlık kaleminin bilanço dışı bırakılmasından doğan kazanç veya kayıp ilgili kalem bilanço dışı bırakıldığında
(TMS J7 farklı şekilde satış ve geri kiralama işlemi gereklirmedikçe) kar veya zarar ıablosu ile ilişkilendirilir.
Kazançlar, hasılat olarak sınıflandırılmaz.
Bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılması çeşitli yollarla (satış, finansal kiralama veya bağış)
gerçekleşebilir. Bir maddi duran varlığın elden çıkarma tarihinin belirlenmesinde, “TMS 18 Hasılat”
Standardında yer alan işletme mallarının satışından sağlanan hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin kriterler
uygulanır. Satıp geri kimlama işlemi yoluyla elden çıkarmalarda TMS 17 uygulanır.
Maddi duran varlık kaleminin defter değerine, ilgili kalemin bir parçası için yenileme maliyeıini dahil etmesi
durumunda; yenilenen parçanın ayrı olarak itfa edilip edilmediğine bakılmaksızın, yenilenen parçanın defter
değeri bilanço dışı bırakılır. Işletme için yenilenen parçanın defter değerinin belirlenmesi
mümkün/uygulanabilir değilse, yenileme maliyeti. yenilenen parçanın alındığında ya da inşaa edildiğindeki
maliyetinin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Bir maddi duran varlık kaleminin bilanço dışı bırakılmasından
doğan kazanç ya da kayıp; varsa varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilat ile varlığın defter
değeri arasındaki Fark olarak belirlenir,
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Önemli ıWıdıasebe Paliıikalıırıııııı Özeti (devmııı,>
d.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı)

Satışı alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre
doğrüsal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Işknw içi var atılan maddi olnıaı’an duran varlıklar—araştırma ve geliştirme giderleri
Araştırma faaliyetleri giderleri oluştuüu dönem içinde gider olarak kabul edilir, Geliştirme faaliyetleri (ya da
Şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan maddi olmayan duran
varlıklar yalnızca aşağıda belirtilen şartların taınamı karşılandığında kayda alınırlar:
•
•
•
•
•
•

Maddi olmayan duran varlığın kullanıma hazır ya da satılmaya hazır hale getirilebilınesi için
tamamlanmasının teknik anlamda mümkün olması,
Maddi olmayan duran varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin olması,
Maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir veya satılabilir olması,
Varlığın ne şekilde ileriye dönük olası bir ekonomik fayda sağlayacağının belli olması,
Maddi olmayan duran varlığın gelişimini tamamlamak, söz konusu varlığı kullanmak ya da satmak için
uygun teknik, fınansal ve başka kaynakların olması, ve
Varlığın geliştirme maliyetinin, geliştirme sürecinde güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması.

Şirket yeni ilaçların lisans ve ruhsatları ile ilgili geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. İşletme içi yaratılan
maddi olmayan varlık tutarı, maddi olmayan duran varlığın yukarıda belirtilen muhasebeleştirme şartlarını
karşıladığı andan itibaren oluşan harcamaların toplam tutarıdır. İşletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar
kayda alınamadıklarında, ilgili geliştirme harcamaları oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir.
Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında, işletme içi yaratılan maddi olmayan varlıklar da ayrı olarak satın
alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Maddi olmayan varlıkların hilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik
yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda bilanço dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın
bilanço dışı bırakılmasından kaynaklanan kar ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan
net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık bilanço dışına alındığı
zaman kar veya zararda muhasebeleştirilir.
e.

Varlıklarda Değer Düşüldüğü
Amortismana veya itfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı
durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış
maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük
seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Önemli ,Ilnluısebe Palidkalurıııın Özel (derin,,,,)
f.

Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyctleri, ilgili varlık kullanıma veya
satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz
harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım
geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm finansman giderleri,
oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Şirket’in kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi
önemli ölçüde zaman isteyen varlıkları ilaç lisans ve ruhsat geliştirme maliyetleridir. Söz konusu maliyetlerin
satışa hazır hale gelecek bir ürüne dönüşmesi birden fazla finansal dönenıe yayılmaktadır. Geliştirme
maliyetleri için katlanılan borçlanma maliyetleri satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil
edilmektedir. 31 Aralık 2014 itibariyle, oniki aylık dönemde 214.428 TL (31 Aralık 2013: 44.674) borçlanma
maliyeti özellikli varlıklar üzerinde aktifleştirilmiştir. Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetleri tutarının
belirlenmesinde kullanılan aktifleştirme oranı oniki aylık dönem itibariyle %0,7’dir (31 Aralık 2013: %0,3).
Bu borçlanma oranı ŞirkeL’in ilgili dönem süresince mevcut tüm borçlarına ilişkin borçlanma maliyetlerinin
ağırlıklı opalamasıdır. Diğer tüm borçlanma maliyetleri kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmiştir.

g.

Finansal Araçlar

(Ü Finaıısal varlıklar
Finansal yatırımlar. gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan
ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı
olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz vöntenhi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varltğın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan fınansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmakıadır.
Gerpee uvgıın değer farkı kar veya zarara ı’ansıtılan finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 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 kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar olarak sınıflandırılır. Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan fınansal varlığı bulunmamaktadır.
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g.

Finansal Araçlar (devamı)

(0 Finaıısal varlıklar (devamı,)
ladesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanMı ve niyetinin olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına
sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü
tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır. Bilanço
tarihi itibariyle Şirket’in vadesine kadar elde tutulan fınansal varlığı bulunmamaktadır.
Salı/nima hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır fınaıısal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya alım satım
amaçlı fınansal varlık olmayan fınansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır fınansal varlıklar kayıtlara
alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle
değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan
menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya
zararlara ilgili dönemin kar veya zarar tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde
meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya
değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar karl zarar olarak gelir tablosuna transfer
edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan
kaynaklanan ve kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde kar
veya zarar tablosundan iptal edilemez.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı kar veya zarar tablosunda iptal
edilebilir. Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in satılmaya hazır fınansal varlığı bulunmamaktadır.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlık/arda değer düşüklüü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal
varlık 2rupları, her bilanço tarihinde değer dUşüklüüne 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 fınansal varlık veya varlık grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili
fınansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer
düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter
değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür, Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki
değişimler kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
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Öz’ı! (devaınQ

Finansal Araçlar (devamı)
fi) Fiııansal varlıklar (devamı)
Finansal ı’arlıklarda değer düsüklüğü (deı’an,ı)
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde. değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer
düşüklüü 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 kar veya zarar tablosunda iptal edilir. Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun
değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli luıarda değer değişikliği riski
Laşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal varhklarm bilanço

dışı

bırakılması

Şirket, fınansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili
finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi
durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve
kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket tarafından elde bulundurulduğu
durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri
muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve
knzanımları elde tutması durumunda, fınansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen
gelirler için transfer edilen fınansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir.
(ii,>

Finansal yIlküııılülükler

Şirket’in fınansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, fınansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı fınansal araçtır. Belirli
fınansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı fınansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
beliıilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer fınansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe ııı’zun değer farkı kar veya zarara vansıtılan finansal vüküınIülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan fınansal 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 mblosunda muhasebeleştirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu fınansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. Bilanço tarihi
itibariyle Şirket’in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan fınansal yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
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h.

Kur Değişiminin Etkileri
Şirket’in fınansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan
(fonksiyonel para birimi) TL ile sunulmuştur.

para birimi olan

Finansal tabloların hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Bilançoda yer alan
dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmişlerdir.
Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin
belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrime tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda
muhasebeleştiri lirler:

•

•

•

belirtilen

durumlar

haricinde,

oluştukları

dönemdeki

kar ya

da

zararda

Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimivle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların
maliyetine dahil edilen kur farkları,
Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı fınansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe
politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı fınansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen
işleınlerden kaynaklanan kur farkları,
Yundışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim vedeklerinde muhasebeleştirilen ve net
yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yundışı
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

Pay Başına Kazanç
Kar veya zarar ıablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, ilgili dönem boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirkeıler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları ‘bedelsiz hisse” yolu ile
arnırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında. ihraç edilmiş
hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.

j.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyum veya diğer seçilmiş fınansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
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k.

Karşılıklar, Şarla Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir
olması durumunda fınansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan ıuıar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço
tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşitiir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
İlişkili Taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında. taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(Hi) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması:
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

(fl Tarafın;

kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması, gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili laraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Finansal tablolarda Deva Holding A.Ş., Deva Holdings NZ Ltd.. EastPharma Ltd.. EastPharma S.A.R.L.,
EastPharma Ilaç, Lypanosys Pte Ltd ve Saha İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile önemli yönetim personeli ve
Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve bağlı
ortaklıklar, ilişkili taraflar (“İlişkili Taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.
m.

Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler ve imtiyazlı hisse senetleri özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler ve imtiyazlı hisse
senetleri üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü
yükümlülüğü olarak kaydedilir.

(23)

VETAŞ VETERiNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
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2.

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Önendi AJıılıasebe Po!it!kalarınııı Özel! (devamı)

n.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi:
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar,
diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile veya indirilemeyen kalemleri
hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü
bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Erlek’nm iş vergi:
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler,
ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa
muhasebeleştirilmez.

Ertelenen vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kaikma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde
kanunlaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri
kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate
alınır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii
tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
o.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara
yans ıtı Imıştır.

p.

Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit ve nakit benzerlerindeki değişimler; esas, yatırım ve finansman
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Nakit ve nakit benzerleri, kısa vadeli
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, banka
gibi varlıklardır.
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2.

FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iLİŞKİN ESASLAR (devamı)

Önemil Muhasebe Poiltikalarıııın
r.

Özet! (‘devaııııJ

Önemli muhasebe kararları ve kesin olmayan muhasebe talıminlerinin dayanakları

Aİulıasehe polit!kalurını etkileı’en önendi kararlar
Bu bölümde muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde Şirket Yönetinıi, fınansal tablolarda
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aşağıdaki kararları almıştır.
İşletme iç/yaratılan maddi <dınayaıı duran t’arlıklanı, geri kazaııınıı
Geliştirme faaliyetleri (ya da şirket içi bir projenin gelişim aşaması) sonucu ortaya çıkan işletme içi yaratılan
maddi olmayan duran varlıklar yalnızca bu varlıklann kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesinin teknik
olarak mümkün olması, işletmenin bu varlığı tamamlama, kullanma veya satma niyetinin bulunması, maddi
olmayan varlığı kullanma veya satma imkanının bulunması, maddi olmayan duran varlığın muhtemel
ekonomik faydayı nasıl oluşturacaının belirli olması, ayrıca, maddi olmayan duran varlığın çıktısının veya
maddi olmayan duran varlığın kendisinin bir piyasasının olması veya işletme bünyesinde kullanılacaksa
maddi olmayan duran varlığın kullanılabilir olması, geliştirme safhasını tamamlamak ve maddi olmayan
duran varlık 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
halinde kayda alınırlar. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıklar kayda alınamadıklarında,
geliştirme harcamaları olarak oluştukları dönemde gider olarak kaydedilir. Dönem içinde Şirket Yönetimi
işletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların muhtemel ekonomik faydalarının varlığını yeniden
tetkik etmiştir. Şirket Yönetimi projelerin beklenildiği gibi devam edeceğine inanmaktadır ve yapılan analiz
üzerine projelerin benzer ekonomik fayda yaratacağını öngörmektedir. Şirket Yönetimi ekonomik fayda
azalsa dahi varlıkların kayıtlı bedellerinin geri kazanılmasının söz konusu olduğundan emindir. Bu durum
Şirket Yönetimi tarafından yakından takip edilmektedir ve gelecekteki piyasa faaliyetlerinin düzeltme
yapılmasını gerektirdiği durumlarda söz konusu düzeltmeleri yapacaktır.
Ertekmniş vergi

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için edelenmiş vergi varlığını ve yükümlülüğünü
muhasebeleştirmektedir. Şirket’in bağlı onaklıklarının gelecekte oluşacak karlarından indirilebilecek
kullanılmamış mali zararları ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar
altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan
zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında,
Şirket’in gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar enelenmiş vergi varlıklarının tamamını karşılamaya
yetmiyorsa. ertelenmiş vergi varlığının tamamı veya bir kısmına karşılık ayrılır. Şirket, 31 Aralık 2014 ve
2013 tarihleri itibariyle, yapılan değerlendirmeler sonucu, edelenmiş vergi varlıklarını gelecekte vergiye tabi
kar beklentisi olduğu için kayıtlarına almıştır.
Net gerçekleşebflir deger
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stoklara dahil edilen
maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve genel üretim giderleridir. Maliyet, standart maliyetlerle
oluşmakta ve her raporlama döneminin sonunda standart maliyetler fiili maliyetler ile karşılaştırılarak
güncellenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından
tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının
indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Şirket Yönetiminin
tahminlerine dayanan hesaplamalara göre stoklann net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğü için
stokların bir kısmına karşılık ayrılarak net gerçekleşebilir değerine indirgenmiştir.
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3.

NAKİT VE NAKiT BENZERLERİ

Kasa
Bankadaki nakit
Vades i ,ncı’dııadar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

2.609

1288

17.628
17.628

27288
27.288

20.237

28.576

31 Aralık 2014 itibari ile Şirket’in vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Şirket fınansal yatırımlarını kısa vadeli yapmaktadır ve tüm dönemler için açılan vadeli mevduatların vadeleri
ilgili dönemi takip eden ilk ayda kapanmaktadır.
4.

FİNANSAL BORÇLAR

Kısa vadeli banka kredileri

5.

31 Anlık

31 Anlık

2014

2013
704
704

FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2014 itibarI ile Şirket’in elinde Deva Holding A.Ş.’ye ait 28.847 TL nominal değerli C grubu hisse
senedi bulunmaktadır (31 Aralık2013 28.847 TL).
Söz konusu hisse senetleri yılsonu itibariyle borsa myiç değerinden fınansal tablolarda muhasebeleştirilmiştir.
31 Aralık2014 itibariyle borsa rayiç değeri 60.579 TL’dir (31 Aralık 2013 : 53.367 TL).

(26)

6.

____________

23.491
23.491

7.846.558
-

-

Faiz gelirleri

Mal suışları

Swk alımları
7.846.558

.

.

-

-

Ticari

-

5.495.974

5.495.971

Faiz giderleri

-

-

Kim geliri

.

.

.

6.353
6.353

303.424
303.424

Kim gideri

47.924.708

47.917.988
6.720

.

Ticari

-

-

Ticari
olmayan

3.409.574

3.409.574

Diğer giderler

Uzun vadeli

Diğer gelirler

Borçlar
Kısa vadeli
Ticari olmayan
Tıcaıi
(‘)

1 Ocak-31 Aralık2014

22.714219

22.714.219

Tıeari olmayan

Uzun vadeli

.

-

Ticari

Ticari
olmayan

31 Amlık2ül4

göstermektedir.
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(1 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in ana ortağı Deva Holding A.Ş. tarafından %11,11 yıllık ortalama faiz oranı ile Şirket’e kullandırılan fon tutarını

Deva Holding A.Ş.

Ortaklar

ilişkili tamfladaolan işlemler

1-lisse sahipleri

Deva Holding A.Ş.

Ortaklar

İlişkili tımflarlaolan bakiyeler

Kısavaleli

_____________

Alacakiar

İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ BAKİYELER VE İŞLEMLER

(Aksi hclirtilmedikçe para birimi Türk Lirası TL” cinsinden iFade edilmiştir.)

31

ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

VETAŞ VETERİNER VE TARIM iLAÇLARI A.Ş.

______________

6.

_____________
______________

3.852.225

282

3.851,943

14.428

14.428

Mal flşları

-

-

Stok alimlari

-

-

-

Ticari

Ticari
olmayan

.

Faiz celirleri

-

-

.

Ticari

2.406.198

2.406.198

Faiz giderleri

.

-

Kira geliri

.

-

-

239.549

239.549

Kim gideri

27.435.293

6.720

27.428,573

-

-

-

Ticari

14.315

14.315

-

-

Ticari
olmayan

16.634

16.634

Diğer giderler

Uzun vadeli

Diğer gelirler

Borçlar
Kısa vadeli
Ticari olmayan
Ticari
(9

1 Ocak-3lAralık2Ol3

22.714.219

-

22.714.219

Ticari olmayan

Uzun vadeli

31 Aralık2013

(t)
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31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in ana ortağı Deva Holding A.Ş. tarafından % 9,18 yıllık ortalama faiz oranı ile Şirket’e kullandırılan fon tutarını
göstermektedir.

Saba II Sanayi ‘e Ticaret A.Ş.

Deva lloldingA.Ş.
Ana orta uımfından vünetilca diğer sidçeıler

Ortaklar

İlişkili tamflarlaolan işlıfler

l-lisse sahipleri

Deva Ilo Iding A.Ş.

Ortaklar

İlişkili ıamflarla olan bakiyeler

Kısavadeli

Alacaklar

İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı)

(Aksi belinilmedıkçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden iFade edilnıişıır.)

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

________________
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6.

İLİŞKİLİ TARAFLARLA İLGİLİ BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı)
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihinde sona eren dönemlere ilişkin üst yönetime ödenen ücretleri, primleri, kıdem
tazminatları ve ücret benzeri menfaatleri içeren tutar aşağıdaki gibidir:

7.

Üst yönetime sailanan menfaatler

1 Ocak31 Aralık
2014

1 Ocak31 Aralık
2013

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli fayda lar

832.820
328

781.564
157

833.148

781.721

31 Aralık

31 Anlık

2014

2013

4.630.048
(2.715.346)

3.788.390
(2.872.515)

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

(-)

1.914.702

9l5.875

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket vadesi geçmiş ticari ve diğer alacakların tamamına karşılık
ayırmıştır. Geri kalan tutarın tamamı vadesi henüz gelmemiş, tahsil kabiliyeti yüksek alacaklardan
oluşmaktadır. Mal satışı ile ilgili ortalama vade 172 gündür (31 Aralık2013: 193).
Henüz vadesi gelmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminat bulunmamaktadır (31
Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Tahsili şüpheli duruma gelen alacaklar için karşılık ayrılmıştır. Bu karşılık, vadesi geçmiş, finansal güçlük
içerisinde bulunan müşterilerin tespiti ile hesaplanmıştır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemlerde şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak-

1 Ocak-

3l Aralık
2014

31 Anlık
2013

1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde iptal edilen karşılıklar

2.872.515
(157.169)

2.872.515

31 Aralıkbakiyesi

2.715.346

2.872.515

Türk Lirası cinsinden ticari alacakların reeskontunda %10,5 etkin faiz oranı kullanılırken (2013: %11),
yabancı para cinsinden alacakların reeskontunda dönem sonu itibari ile libor oranları baz alınmıştır.
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7.

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
Ticari borçlar

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Gider tahakkukları

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

1.053.626
411.202

1.292.211

1.464.828

1.292.211

-

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 itibariyle uzun vadeli ticari borçları bulunmamaktadır.
8.

DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer kısa vadeli alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar

31 Anlık

31 Aralık

2014

2013

14.201

Personelden alacaklar

14.688

Diğer uzun vadeli alacaklar
Ortaklardan alacaklar (Not 6)

Diğer kısa vadeli borçlar

İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 6)

30

37.600
-

28.889

37.600

31 Aralık

31 Anlık

2014

2013

22.714.219

22.714.219

22.714.219

22114.219

31 Anlık

31 Anlık

2014

2013

47.924.708

27435.293

47.924.708

27.435.293

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
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(Aksi heliflilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

9.

STOKLAR

ilk madde ve malzeme
Yan mamüller
Mamüller
Stok değer düşüklüğü karşılığı

(-)

31 Aralık

31 Anlık

2014

2013

9.927.026
1.329.767

3.849.291
838.510

6.674.427
(378.298)

5.754.322
(157.452)

17.552.922

10.284.671

Stok değer düşüklüğü karşılığındaki hareketler aşağıdaki gibidir:
l Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık

31 Anlık
2013

2014

10.

1 Ocak bakiyesi

157.452

36.396

Dönem içinde ayrılan karşılık
Dönem içinde kullanılan karşılıklar

297.196
(76.350)

168.055
(46.999)

31 Aralık bakiyesi

378.298

157.452

3l Aralık

31 Aralık

2014

2013

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
iş avans ları

Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Alınan sipariş avansları
Gelecek aylara ait gelirler

Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Gelecek yıllara ait gelirler

31

596.609

912.778

32.368
5207

12.924
4268

634.184

929.970

31 Aralık

31 Aralık

2014

20l3

2.563

3.146

19.080
2l.643

17.058
20204

3l Aralık

3l Aralık

2014

2013

32.755

l625l

32.755

16251
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Il.

CARİ DÖNEM VERGİSİVLE İLGİLİ VARLIKLAR
31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Kısa Vadeli Varlıklar
Peşin ödenen kurumlar veruisi

12.

193.572
193.572

MADDİ DURAN VARLIKLAR

Tesis makine
vecihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
31 Aralık2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

116.356
116.356

65.197
65.197

184.724
1 84.724

366.277
366.277

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

(107.647)
(4.501)
(112. 148)

(2.173)
(13.040)
(15.213)

(l51.l52)
(9.005’>
(160.157)

(260.972)
(26.546)
(287.518)

49.984

24 .5 67

78.759

3! Aralık2014 itibarıyla net defter değeri

4.208

Tesis makine
ve cihazlar
Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Altmlar
Çıkışlar
31 Aralık2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

116.356
-

116.356

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

(100.699)
(6.948)
(107.647)

31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri

8.709

32

Taşıtlar

Demirbaşlar

Toplam

81.182
65.197
(81.182)
65.197

152.567
32.157

350.105
97.354
(8l.182)
366.277

-

184.724

(21.649)
(15.704)
35.180
(2.173)

(151.152)

(270.306)
(25.846)
35.180
(260.972)

63.024

33,572

105.305

(147.958)
(3.194)

VETAŞ VETERİNER VE TARIM iLAÇLARI A.Ş.
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12.

MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen ömürleri esas alınarak, aşağıda belirtilmiştir:

Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

4-30 yıl
5 yıl
5 Y’I

Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amolisman yöntemi
kullanılarak amonismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı deger ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Amortisman ve itfa payı giderleri. operasyonel giderler içerisinde yer alan 40.069 TL (2013: 37.286 TL)
tutardan oluşmaktadır (Not: 20).
13.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet Degefl
1 Ocak2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar(*)

Lisans ve Haklar

Geliştirme
Maliyetleri

198.948

3.137.733

3336.681

4.313.595
(339.726)

4.313.595
(339.726)

(686.180)
6.425.422

7.310.550

-

Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
31 Aralık2014 itibanyla kapanış bakiyesi

.

686.180
885.128

Birikmiş İtfa Pavları
1 Ocak2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dörm gideri

(103.775)

31 Aralık2014 itibanyla kapanış bakiyesi

(13523)
(117.298)

31 Aralık 2014 itibanyla net defter değeri

767.830

-

-

-

6.425.422

Toplam

(103.775)
(13523)
(117298)
7.193.252

(*) Dönem içi alımlar çoğunlukla işletme içerisinde geliştirilen ve lisansları alınmış ürünlerden oluşmaktadır.
Maddi olmayan varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda
belinilmiştir:
Lisans ve haklar
Geliştirme maliyetleri

3-15 yıl
15 yıl
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13.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı)

Lisans ve Haklar
Maliyet Deed
1 Ocak2013 itibarıyla açılış bakiyesi

Geliştirme
Maliyetleri

320.509

Alımlar
Çıkışlar

320.509
3.137.733

3.137.733

3.137.733

3.336.681

(121.561)
198.948

31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

Toplam

(121.561)

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak2013 itibarıyla açılış bakiyesi

(175.899)
(11.440)

Dönem gideri
Çıkışlar

14.

31 Aralık2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

83.564
(103.775)

31 Aralık2013 itibarıyla net defterdeğed

95.173

-

-

-

3.137.733

(175.899)
(1 1.440)
83.564
(103.775)
3.232.906

KARŞILIKLAR

Kısa vadeli karşılıklar
Tahakkuk eden satış iskontosu
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31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

816.447
816.447

354.569
354.569
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15.

TAAHHÜTLER

Döviz cinsi
Verilen kefaletler (*)

TL
AVRO
ABD Dolan

Verilen teminat mektuplar

TL

Tutar

Döviz
kuru

3! Aralık
2014

73.862.500
1.772.610
12.559.834

1,0000
2,8207
2,3189

73,862.500
5,000.001
29.125.000
107.987.501

2.411.000

1,0000

2.411.000
2.411,000
110.398.501

Döviz cinsi
Verilen kefaletler

(1

Verilen teminat melauplan

TL
AVRO
ABD Dolan

TL

Tutar

Döviz
kuru

31 Aralık
2013

55.155.000
1.702.707
22.590.545

1,0000
2,9365
2,1343

55.155.000
4.999.999
48215.000
108.369.999

1.511.000

1,0000

1.511.000
1.511.000
109.880.999

(*) Verilen kefaletler Şirket’in ana ortağı Deva Holding A.Ş. tarafından alınan banka kredilerine karşılık
garanti niteliğinde verilmiştir.
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15.

TAAHHÜTLER (devamı)
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminaVrehinlipotek (“Tki”) pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014

Grup Tarafından Verilen TR’ler

TL karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRI’lerin
Toplam Tutan
-Teminat
-Rehin
-ipotek

2.411.000

Toplam

Vermiş

.

TL

2.311.000

-

2.411.000

.

12.559.834

1,772.610

73,862.500

-

.

-

-

.

.

-

107.987.501

12.559.834

1.772.610

73,862.500

110.398.501

12.559.834

1.772.610

76,273.500

31 Aralık2013
Avro
ABD Dolan

TL

107.987.501

TL karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişilği Adına
Toplam Tutan

.

Avro

-

2.411.000
D. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer). Kişilerin borcunu Temin Amacı>la Vermiş
Olduğu İRİ’lermn ToplamTutan
-Temhıat
-Rehin
-Işyjtck

ABD Doları

OlduğuTRl’lerin
-Teminat
-Rehin
-4’wtek

1.511.000

1.511.000

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108.369.999

22.590.545

1.702.707

55.155.000

—

.

.

—

-

-

108,369.999

22.590.545

1,702,707

55,155.000

109.880.999

22.590.545

1.702.707

56.666.060

1.511.000

-

-

1.511.000

B. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş
Olduğu İEİlerin Toplam Tutarı
-Teminat
—Rehin

-Iwek
Toplam

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin özkaynaklara oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle %O’dır (31 Aralık
2013: %0).
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16.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanla nı sağla?? ait fil ydalar kapsa,nı,ıda borçlar

Personele ödenecek ücretler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik primleri

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

3.131

2.811

60.733
62.076
125.940

61.828
60.027
124.666

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

calısanlara sağlanan fııydalanı ilişki?? kısa vadeli karşdıklar

Kullanılmayan izin karşılığı
Satış prim karşılığı
İşten ayrılma tazminatı karşılığı
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94.518

51.328

26.570
Il .595
132.683

20.100
10.672
82.100
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16.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdcin Iazjniıuıtı karşılıklar

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos
1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten
ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarıaı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi
hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan
çıkarılmıştır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ödenebilir kıdem tazminatı, aylık 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44 TL)
tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyoa etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, mali tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların
emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili
bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7,00 enflasyon ve %11,00 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık
%3,74 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık2013: %3,74). Emekli
olma olasılığına ilişkin kullanılan tahmini oran da %86,1 (2013: %89,7) olarak dikkate alınmıştır. Kıdem
tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1
Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.541,37 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.
Kıdem tazminatındaki değişim aşağıdaki şekildedir:

1 Ocak itibarıyla karşılık
Hinıet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
Aktüeryal kazanç
31 Aralık itibarıyla karşılık
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1 Ocak.

1 Ocak-

31 Aralık
2014

3! Aralık
2013

253.135
61.713
9464

445.791
120.862
9.765

(101.734)
(35.078)
187.500

(259.522)
(63.761)
253.135
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17.

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
31 Aralık

31 Aralık

20l4

2013

Diğer Dönen Varlıklar

Devreden KDV
Diğer KDV

18.

7269 .948
943.688

4.564.] 35
942.044

8213.636

5.506.179

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
Sermaye

31 Aralık
Ortaklar
Deva Holding
Diğer
Nominal sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Düzeltilmiş sermaye

31 Aralık
2013

%

2014

99,6
0,4

41.965.984

99,6

164.016

0,4

l0O,0

42.130.000
7.567.619
49.697.619

100,0

41.965.554
164.446
42.130.000
7.567.619
49.697.619

3l Aralık 2014 itibariyle Şirket sermayesi beheri 0,01 TL tutarında toplam 4.213.000.000 adet hisseden
oluşmaktadır (31 Aralık 2013: beheri 0,01 TL tutarında toplam 4.213.000.000 adet hisse).
31 Aralık 2014 ve 2013 itibariyle Şirket’in yasal fınansal tablolarındaki sermaye ve benzeri özkaynaklar
altında gösterilen kalemlerin detayı aşağıdaki gibidir:

Sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

42.130.000

42.130.000
6.219.611
48.349.611

6.219.611
48.349.611

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır
ve hissedarlara dağıtılamazlar. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmiş sermayenin
%20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler,
birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımlarından yıllık %10 oranında
ayrılır.
Geçmiş yıl zararları

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde yasal finansal tablolarında sırasıyla 39.918.389 TL ve
36.l05.474 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.
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19.

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Hasılat (net)
Veteriner ve tarım ilaçlan satış geliri

1 Ocak-

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

28244252
28244252

Satışlann maliyeti
İlk madde ve malzeme gideri
Genel üretim giderleri
Yan mamul stoklanndaki değişim

20.

1 Ocak-

12.354.944
12.354.944

1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

(12.465 236)

(6.114.735)
(4.330.866)

(9.621.459)
491.257

673.590

Mamul stoklarındaki değişim

920.105
(20.675.333)

1.870.340
(7.901.671)

Satılan ticari malların maliyeti

(22.441)
(20.697.774)

(14.112)
(7.915.783)

1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

(5.393.854)

(3.814.163)

(3.529.144)

(3.176.538)

PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)

40

(340.235)

-

(9.263.233)

(6.990.701)
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20.

PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERi (devamı)
i Pazarlama Giderleri Detayı

31 Aralık

1 Ocak-

1 Ocak31 Aralık

2014

2013

Personel giderleri

(2.624.743)

(2.324.763)

Promosyon ürOn ve reklam giderleri

(1.238.547)

(405.371)

Kira giderleri

(686.038)

(571.309)

Seyahat-ulaşım-konaklama giderleri

(378.561)

(322.711)

Taşeron giderleri

(341.110)

(225.929)

(1.222)

(1.412)

(123.633)

37.332

(5.393.854)

(3.814.163)

1 Ocak2014

1 Ocak3 1 Aralık
2013

Taşeron giderleri

(1.301.805)

(1.022.140)

Personel giderleri

(1.263.133)

(1.326.908)

Vergi resim ve harç giderleri

(150.871)

(182.010)

Seyahat-ulaşım-konaklama giderleri

(133.586)

(190.969)

Kira giderleri

(91.787)

(102.400)

Amortisman giderleri

(38.847)

(35.874)

Danışmanlık giderleri

(32.723)

(44.322)

Promosyon ürün ve reklam giderleri

(19.362)

(154.191)

(742.576)

(386.666)

(3.774.690)

(3.445.480)

245.546

268.942

(3.529.144)

(3.176.538)

1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

Amortisman giderleri
Diğer

giderler

ii) Genel Yönetim Giderleri Detayı
31 Aralık

Diğer

giderler

Personel ile ilgili aktifleştirilen geliştirme maliyetleri

Hi) Araştırma ve Geliştirme Giderleri Detayı

Sonuçlanmayan araştırma geliştirme projeleri

(340.235)
(340.235)

41

-

-

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi heliğilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade ediımiştir.)

21.

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

t Ocak31 Aralık
2014

31 Aralık

Personel giderleri

(3.887.876)

(3.651.671)

Taşeron giderleri

(1.642.915)

(1.248.069)

Promosyon ürün ve reklam giderleri

(1.257.909)

(559.562)

Kira giderleri

(777.825)

(673.709)

Seyahat-ulaşım-konaklama giderleri

(512.147)

(513.680)

Vergi resim ve borç giderleri

(150.871)

(182.010)

1 Ocak2013

Amortisman giderleri

(40.069)

(37.286)

Danışmanlık giderleri

(32.723)

(44,322)

(1 .206.444)

(349.334)

(9.508.779)

(7.259.643)

245.546
(9.263.233)

268.942
(6.990.701)

Diğer giderler
Personel ile ilgili
aktifleştirilen geliştirme maliyetleri

31 Aralık 2014 itibariyle 3.682.042 TL maddi olmayan duran varlık olmak üzere araştırma ve geliştirme
harcaması gerçekleşmiştir (31 Aralık2013: 2.874.917 TL).
22.

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri
Reeskont faiz gelirleri
Satışbnn enelenmiş faiz geliri
Diğer gelirler

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri
Reeskont faiz giderleri
Diğer giderler
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1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

1.078

17.163

2.374.273
351.240

1.081.473
149.018

25.952
2.752.543

27.967
1275.621

t Ocak-

t Ocak-

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

(8234)

(398)

(2.445.1 12)
(19.563)

(1.085.867)
(20.721)

(2.472.909)

(1.106.986)
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23.

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER
1 Ocak-

1 Ocak-

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Sabit kı>met satış geliri

27.264

27264

-

24.

FiNANSMAN GİDERLERİ

Faiz giderleri
Eksi: duran varlıkların maliyetine
dahil edilen tutar

1 Ocak31 Aralık
2013

(5.495.974)

(2.406.198)

214.428

Diğer finansman giderleri

25.

1 Ocak31 Aralık
2014

44.674

(5.281.546)

(2.361.524)

(35.641)
(5.317.187)

(27.353)
(2.388.877)

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Kurumlar venzisi
Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak
oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.
Gelir versisi stopaiı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 24 Nisan 2003—22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran,
23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

43

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi heliflilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmişlir.)

25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı)

1 Ocak31 Aralık

1 Ocak3 1 Aralık

2014

2013

Veni geliri aşağıdakilerden oluşmakladır
Ertelenmiş vergi geliri
Toplam vergi geliri

(1.314.559)

(931.603)

(1.314.559)

(931.603)

Dönem vergi (gelirinin)! giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak3 1 Aralık

1 Ocak31 Aralık

2014

2013

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi zarar
Geçerli vergi oranı

(6.754.308)
%20

(4.744.518)
%20

Hesap lanan vergi

(1.350.862)

(948.904)

36.303
(1.314.559)

17.301
(931.603)

Vergi etkisi:

kanunen kabul edilmeyen giderler
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı geliri
-
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25.

GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı)

Ertelenmiş vergi
Şirket, vergiye esas yasal fınansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış fınansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenıniş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
fınansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakıa olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Enelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Bilançoda enelenmiş vergi bakiyeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
Ertelenmiş vergi (varlıklan)!yükümlülükleri:

3lAralık
2014

31 Aralık
2013

Maddi ve maddi olmayan varlıkların
amortisman farklan

(121.898)

(46,335)

(37500)

(50.627)

(2.020.010)

(911.415)

(75.660)

(3lA9l)

(18.904)

(10.266)

Verilen bedelsiz mal iskontoları

(163289)

(70.914)

Şüpheli alacak kaışılıı

(388.741)
(2.319)

(420.175)
(4.019)

Kıdem tazminatı karşılığı

Vemiden indirilecek geçmiş yıl mali zararları
Stoklar
Kullanılmamış izin karşılığı

D

Dava karşılığı
Diğer

(31.759)

(7295)

(2.860.080)

(1.552.537)

31 Aralık 2014 ve 2013 ıarihleri itibariyle sona eren dönem içindeki elelenmiş vergi varlıkları hareketi
aşağıda verilmiştir:

Ertelenmis verai (varlıfzı) /vükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi geliri
Diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen vergi gideri
31 Aralık itibanyla kapanış bakiyesi

1 Ocak31 Aralık

1 Ocak31 Aralık

2014

2013

1 .552.537

620.934

1314.559

931.603

(7.016)
2.860.080

-

1.552.537

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket’in ileriki dönemlerde karlarından mahsup edilmek üzere devreden vergi
zararları 10.100.050 TL’dir (31 Aralık 2013; 4.557.075 TL). Söz konusu geçmiş yıl zararları üzerinden
2.020.010 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmaktadır (2013: 911.415 TL). Şirket Yönetimi
yapılan en son bütçe ve tahminlere dayanarak bu zararların gelecek dönemlerde indirime konu olacağını
öngörmektedir. Geçmiş yıllar zararları itfa tarihleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
31 Aralık
2014

2013

2018

4.557.075

4.557.075

2019

5.542.975

-

10.100.050

4.557.075
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26.

PAY BAŞINA KAYIP
1 Ocak31 Aralık

1 Ocak31 Aralık

2014

2013

(5.439.749)
4.213.000.000

(3.812.915)
4.213,000,000

(0,0013)

(0,0009)

Pay başına kayıp

Ana ortaklığa ait net dönem zararı
Tedavüldeki bisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Pay başına düşen basit ve hisse
başına bölünmüş kayıp (TL)

27.

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 yapısı 4’inci Not’ta açıklanan kredileri de içeren finansal borçlar, 3’üncü Not’ta açıklanan
nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla l8’inci Not’ta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar
yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle özkaynakların fınansal borçiara oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2014

31 Anlık
2013
704

Finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri

(20.237)

(28.576)

Net borç

(20.237)

(27.872)

Toplam özkaynak

10.564.102

15 .968. 5 77

Yaıwılan sermaye

61.25 1222
(%0.03)

15,526,201
(%0,06)

-

Net borç! Yaıırılan sermaye oranı

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından 3
aylık dönemde 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.
Şirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
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27.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal risk faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel
olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
alım/satım
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda vadeli
sözleşmeleri ile yürütülmektedir. Politika ve riskler Denetim Kurulu tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
Bu uygulamanın bir sonucu olarak Şirket düzenli olarak risk performansı değerlendirmesi yapmaktadır.
(b. 1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yukümlülüğünü yerine getireınemesi nedeniyle
Şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi
güvenilirlii olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda teminat elde etme yoluyla kredi
riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri; müşterilerin finansal durumları ve
kredi limitlerinin risk yönetimi komitesi tarafından takip edilerek ayda bir kez gözden geçirilmesiyle takip
edilııektedir.
İç derecelendimıe bilgilerine göre değerlendirilen vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

İç derecelendimt bilgilerine göre;
A Grubu Müşteriler
B Grubu Müşteriler
C Grubu Müşteriler

1.914.702
-

915.875
-

-

1.914.702

915.875

A Grubu Müşteriler : Herhangi bir teminat olmaksızın Kredi Komitesi tarafından uygun görülen ve Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından onaylanan kredi limiti tanımlanan müşterilerdir.
B Grubu Müşteriler : Var olan ıeminatına ilave olarak Kredi Komitesi tarafından uygun görülen ve Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından onaylanan kredi limiti tanımlanan müşıerilerdir.
C Grubu Müşteriler : Bire bir teminat karşılığı (banka teminat mektubunun tamamı veya herhangi bir ipotek
değerinin %70’i kadar) kredi limiti tanınan müşterilerdir.
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27.

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

(t)

(t)

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili Taraf

-

2.715346
(2.715.346)

-

-

-

-

1.914.702

-

1.914.702

Diğer Taraf

Ticari Alacaklar

22.714219

22.714219
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28.889

28.889

Diğer Taraf

Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf

Alacaklar

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlargibi, kredi güvenilirliğinde afiş sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

D. Değer düşüklüğüne uğmyan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınınış kısını

D. Koşullan yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğmmış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

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

-

Raporlama larihi itibariyle maruz kalınan azami lcedi riski

31 Aralık 201$

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri

(‘b. 1) Kredi riski yönetimi f’devaını)

(b) Finansal risk faktürleri (devamı)

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(Aksi helirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL’ cinsinden ifade edilmiştir.)
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17.628

17.628

Ban kalard aki
Mevduat

27.

Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili Taraf

-

2.872.515
(2.872.515)

-

-

915.875

-

915.875

22.714219

22.714219

37.600

37.600

Diüer Taraf

Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf

Alacaklar

Diüer Taraf

Ticari Alacaklar

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
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E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

Net değedn teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

B. Koşullan yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fınansal
varlıkların net defter değeri

-

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami b-edi riski (*)

31 Aralık 2013

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri

(b. 1) Kredi riski j’öneıimi (‘deı’a,ııı)

(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(Aksi belirtilmedikçe pam birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

27.288

27.288

Bankalardaki
Mevduat

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTiBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi helirtilmcdikçc para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir,)
27.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal risk faktörleri (devamı)

(‘b. 1) Kredi riski yönetimi (devaııı)
Vadelerine Göre Alacaklar

31 Aralık 2014
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 aygeçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat, vs ile güvence
altına alınmıs kısmı

Ticari
Alacaklar

Diğer
Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.715.346
2.715.346

Diğer

Toplam

2.715.346
2.715.346

-

-

-

-

Ticari
Alacaklar

Diğer
Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vadelerine Göre Alacaklar
31 Aralık 2013
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 aygeçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı

-

768.140
2.104.375
2.872.515

-

-

-

-
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pjğer

-

-

Toplam

-

768.140

2.104.375
2.872.515

-

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi beIiilmedikçc para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)
27.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞi VE DÜZEYİ (devamı)

(b)

Finansal risk faktörleri (devamı)

‘b.2,) Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket
Yönetimi’nin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi
oluşturmuştur.
Şirket’in likidite gereksiniminin başlıca nedeni fabrika, makine-tesisat ve demirbaş ağırlıklı yapılan Ar-Ge
yatırımları ile ruhsatlandırma ve lisanslarla ilgili olarak yapılan yatırımlardan doğan işletme sermayesi
ihtiyacıdır.
Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi’nin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun
bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli
olarak takip etmek ve fınansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve
borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
Likidite riski analizi
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan fınansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Şirket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken
tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya
dahil edilmiştir.
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27.

İlişkili taraflara diğer borçlar
Ticari borçlar
Toplam yükümlülük

Banka kredileri

Türev olmayan fmansal yükümlülükler

Sözleşme uyarınca vadeler

31 Aralık2013

İlişkili taraflara diğer borçlar
Ticari borçlar
Toplam yükümlülük

Türev olmayan rmansal yükümlülükler

Sözleşme uyarınca vadeler

31 Aralık 2014

(b.2,) Likidite risk yönetimi (devamı)

b) Finansal Risk Faktörleri(devamı)

704
27.435.293
1292211
28.728208

Defter Değeri
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704
27.435.293
1.305.218
28.741.215

1305218
1305.922

-

704

3 aydan kısa

1.470.178

49.394.886

49389.536

Sözleşme uyarınca
nakit
çıkışlar toplamı

1.470.178

47.924.708
1.470.178

3 aydan kısa

47.924.708
1.464.828

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca
nakit
çıkışlar toplamı

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)

(Aksi belidiImedıke para birimi Türk Lirası “TL cinsinden ifade edilmiştir)

FİNANSAL TABLOLARA iLİŞKİN DİPNOTLAR

31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARiYLE

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

27.435.293

-

27.435.293

-

3-12 ay arası

47.924.708

.

47.924.708

3-12 av arası

-

-

-

-

1-5 yıl arası

-

-

1-5 yıl arası

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi helirtilmedikçe para birimi Türk Lirası “TL” cinsinden ifade edilmiştir.)

27.

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NiTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal risk faktörleri (devamı)
(bi) Piyasa riski ;‘öne irni

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki (b.3.l maddesine bakınız) ve faiz oranındaki (b.3.2 maddesine
bakınız) değişiklikler ile ilgili fınansal risklere maruz kalmaktadır. Faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol
altında tutabilmek için Şirket, belirli bir oranda sabit ve değişken faizli kredi sözleşmeleri yapmaktadır.
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre değerlendirilmektedir.
Cari yılda Şirkeı’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm
yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
h. 3. 1) Kur riski yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden
varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur
riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark
sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Kur riski, onaylanmış politikalam dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım
sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Aşağıdaki tablo her bir fınansal enstrüman sınıfı için Şirket’in yabancı para riskini göstermektedir.
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