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                           Utopya Turizm �n�aat ��letmecilik Anonim �irketi  
              ve Ba�lı Ortaklı�ı 

           1 Ocak – 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait 
           konsolide finansal tablolar ve ba�ımsız denetim raporu
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NOT.1- ��RKET’�N ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU  

Utopya Turizm �n�aat ��letmecilik Ticaret A.�. (‘�irket’) 1990 yılında Ankara’da kurulmu� olup, �irket özellikle 
altyapı projeleri olmak üzere in�aat alanında faaliyet göstermektedir. �irket, 2007 yılı içinde faaliyete 
geçirdi�i �ubesi statüsündeki Utopia World Otel ile turizm sektörüne girmi�tir. Utopia World Otel, 105 dönüm 
arazi üzerine kurulu, içerisinde 15.000 m2 Aquapark alanı ve helikopter pistinin bulundu�u 5 yıldızlı tatil 
kompleksidir.  

�irketin merkezi �lkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Cad. No:79/10 Çankaya/Ankara adresindedir.  

�irketin �ubesi, Utopia World Otel, Kargıcak Beldesi/Alanya adresindedir. 

�irketin, 30.09.2013 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı �öyledir.   

  % 30.09.2013

Zekai Dursun 52,00% 13.000.000

Zeynep Didem Petekkaya 1,60% 400.000

Nejat Recai Dursun 3,20% 800.000

Ay�egül Dursun 1,60% 400.000

Süheyla Dursun 0,80% 200.000

Mine Lök Beyaz 0,80% 200.000

Halka Açık Kısım 40,00% 10.000.000

SERMAYE  25.000.000

�� �� ��

  % 31.12.2012

Zekai Dursun 52,00% 13.000.000

Zeynep Didem Petekkaya 1,60% 400.000

Nejat Recai Dursun 3,20% 800.000

Ay�egül Dursun 1,60% 400.000

Süheyla Dursun 0,80% 200.000

Mine Lök Beyaz 0,80% 200.000

Halka Açık Kısım 40,00% 10.000.000

SERMAYE  25.000.000

�irket Halka Açık Paylarından toplam 1.000.000 nominal tutarlı payı borsada olu�an fiyatlardan geri alım 
yapmı�tır. 
�irketin merkez ve �ube de a�a�ıda belirtilen dönemler içerisinde çalı�an ortalama personel sayısı �öyledir.  

Dönemler Merkez �ube Toplam 

30.09.2013 11 404 415 

31.12.2012 10 294 304 

Grup’un Faaliyet Alanları  

Ana ortaklık konumundaki Utopya Turizm �n�aat ��letmecilik Ticaret A.� �n�aat ve Otel ��letmecili�i 
alanlarında faaliyet göstermektedir.  
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NOT 1 - ��RKET’�N ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU (Devamı) 

Ana Ortaklı�ın kurulu�undan bugüne kadar yapımını üstlendi�i ba�lıca projeler  

• Bartın Kanalizasyon �n�aatı  
• Kozaevler Yapı Kooperatifi Kat Kar�ılı�ı Konut �n�aatı (Ankara) 
• Maltepe Yeraltı Otopark ve Ticaret Merkezi (Ankara) 
• Utopia World Otel ve Tatil Köyü (Alanya) 
• Karasu Kanalizasyon �n�aatı (Sakarya) 
• �ırnak Merkez �çmesuyu �n�aatı  
• Kastamonu �çmesuyu �n�aatı  
• Safranbolu �çmesuyu �n�aatı  
• Develi �çmesuyu �n�aatı (Kayseri) 
• Talas �çmesuyu �n�aatı  (Erciyes) 
• Nizip �çmesuyu �n�aatı  (Gaziantep)  
• Nurda� �çmesuyu �n�aatı (Gaziantep) 
• Ta�ucu �çmesuyu �n�aatı (�çel) 
• Mordo�an Tatil Köyü (�zmir) 
• �stanbul Caddesi (Soyda�lar S. Akköprü ) Pissu ve Ya�mur Kolektör �n�aatı (Ankara )  
• Alancuma Prefabrik Geç.�sk.Böl.Kanal �n�aatı (Sakarya) 
• Milli E�itim Bakanlı�ı, Yatırım Tes. Daire Ba�kanlı�ı; Ders Aletleri Yapım Merkezi �kmal �n�aatı 

(Hasano�lan, Ankara ) 
• Bayındırlık ve �skan Bakanlı�ı; Giresun Merkez Hükmet Kona�ı �n�aatı 
• Altında� Belediye Ba�kanlı�ı; Arsa Payı Kat Kar�ılı�ı �� Merkezi �n�aatı (Ankara) 
• S.S Ta�ucu Konut Yapı Kooperatifi; 402 Konut �n�aatı (Mersin)  

BA�LI ORTAKLILAR  

Konsolide Finansal Tabloların sunulma amacıyla, Utopya Turizm �n�aat ��letmecilik Ticaret A.� ve Zedur 
�n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd. �ti. (Zedur-% 94,50, Ütopya’ya 
ba�lı olan ba�lı ortaklık) ve Aydemir Elektrik Üretim A.�. ( Aydemir - % 99,00 Ütopya’ya ba�lı olan ba�lı 
ortaklık) bundan böyle ‘Grup’ veya ‘�irket’ Olarak adlandırılacaklardır.  

30.09.2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle 
konsolidasyona dahil edilen ba�lı ortaklıklar ve faaliyet konuları a�a�ıdaki gibidir. 

�� �� ����������� �����������

    Sermayesi 
��tirak 
Oranı Sermayesi

��tirak 
Oranı 

�irket �smi Faaliyet Alanı       (TL)        %      (TL)        % 

Zedur �n�aat Turizm Seyahat 
ve Acentecilik Menejerlik 
Yayın Yapım Ticaret Ltd.�ti. 

Menejerlik ve Turizm 
Seyahat Acenteli�i 

10.000.000 94,5 10.000.000 94,5 

Aydemir Elektrik Üretim A.�. 
Elektrik Üretimi ve 
Satımı 

1.000.000 99 1.000.000 99 
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NOT 1 - ��RKET’�N ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU (Devamı) 

�irketin ba�lı ortaklıklarından; 

 - Zedur �n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd. �ti. 31 Mart 2010 
tarihinde Utopya Grubuna katılmı�tır. �irketin merkez adresi Gaziosmanpa�a Mahallesi Filistin Sokak NO:3/2 
G.O.P-Çankaya/Ankara’dır. �irketin ana faaliyet konusu turizm seyahat acenteli�i i�i yapmaktır.  

- Aydemir Elektrik Üretim A.�. 14 Aralık 2012 tarihinde Utopya Grubuna katılmasına karar verildi�i, devir ve 
tescil i�lemlerinin 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanamadı�ı ve söz konusu i�lemlerin 24 Ocak 2013 
tarihinde tamamlandı�ı ve 30 Ocak 2013 tarih ve 8247 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı�ı 
görülmü�tür. Aydemir Elektrik Üretim A.�.’ nin merkez adresi 15 Ocak 2013 tarih 8236 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesinde �lkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Caddesi No:79/10 Çankaya/Ankara olarak 
de�i�tirilmi�tir. �irketin faaliyet konusu Isparta �li sınırları içerisinde bulunan Çukurçayı Hidroelektrik 
Santralinden elektrik üretimi yapmak ve satmaktır. 

NOT 2 - KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR 

2.1 Sunuma �li�kin Temel Esaslar 

Uygunluk Beyanı  

Grup, muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Kanunları ve Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) yayımladı�ı 
ve Borsa �stanbul'a kote �irketler için geçerli olan Genel Kabul Görmü� Muhasebe Politikalarına uygun olarak 
tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun hazırlamaktadır.  

Grup’un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar 
Tebli�i” (“Tebli�”) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak �ekilde Türkiye Muhasebe 
Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ili�kin ek ve yorumlar esas 
alınarak hazırlanmı�tır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (“UFRS”) meydana 
gelen de�i�ikliklere paralellik sa�lanması amacıyla tebli�ler aracılı�ıyla güncellenmektedir.  

Yeni ve düzeltilmi� standartlar ve yorumlar  

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları, TMS/ TFRS ve TMS/TFRS Yorumları ile tutarlı olarak 
uygulanmı�tır. UFRS uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de�i�iklik ve 
yorumların Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi olmamı�tır. 

KGK tarafından yayınlanan ilke kararları  

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik a�a�ıdaki 
ilke kararlarını yayımlamı�tır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibariyle 
geçerlilik kazanmı�tır ancak di�er kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra ba�layan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 

2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi  

KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sa�lamak ve denetimini 
kolayla�tırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamı�tır. Bu düzenlemede yer 
alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde 
bulunmak üzere kurulan finansal kurulu�lar dı�ında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan �irketlerin 
hazırlayacakları finansal tablolara örnek te�kil etmesi amacıyla yayınlanmı�tır. Grup bu düzenlemenin 
gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2’de belirtilen sınıflama de�i�ikliklerini yapmı�tır. 



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL 2013 TAR�H� �T�BAR�YLE KONSOL�DE 
F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

10 

NOT 2 - KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

2013-2 Ortak Kontrole Tabi ��letme Birle�melerinin Muhasebele�tirilmesi 
Karara göre i) ortak kontrole tabi i�letme birle�melerinin hakların birle�mesi (pooling of interest) yöntemi ile 
muhasebele�tirilmesi gerekti�i, ii) dolayısıyla finansal tablolarda �erefiyeye yer verilmemesi gerekti�i ve iii) 
hakların birle�tirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün olu�tu�u raporlama döneminin ba�ı itibarıyla 
birle�me gerçekle�mi� gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün olu�tu�u raporlama döneminin 
ba�ından itibaren kar�ıla�tırmalı olarak sunulması gerekti�i hükme ba�lanmı�tır. Söz konusu kararların 
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamı�tır.  

2013-3 �ntifa Senetlerinin Muhasebele�tirilmesi  

�ntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkayna�a dayalı finansal araç 
olarak muhasebele�tirilmesi gerekti�i konusuna açıklık getirilmi�tir. Söz konusu kararların Grup’un finansal 
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamı�tır.  

2013-4 Kar�ılıklı ��tirak Yatırımlarının Muhasebele�tirilmesi  

Bir i�letmenin i�tirak yatırımı olan bir i�letmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu kar�ılıklı i�tirak 
ili�kisi olarak tanımlanmı� ve kar�ılıklı i�tiraklerin muhasebele�tirilmesi konusu, yatırımın türüne ve 
uygulanan farklı muhasebele�tirme esaslarına ba�lı olarak de�erlendirilmi�tir. Söz konusu ilke kararı ile konu 
a�a�ıdaki üç ana ba�lık altında de�erlendirilmi� ve her birinin muhasebele�tirme esasları belirlenmi�tir.  
i) Ba�lı ortaklı�ın, ana ortaklı�ın özkayna�a dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,  
ii) ��tiraklerin veya i� ortaklı�ının yatırımcı i�letmenin özkayna�a dayalı finansal araçlarına sahip olması 
durumu  
iii) ��letmenin özkayna�a dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebele�tirdi�i bir 
yatırımının bulundu�u i�letme tarafından sahip olunması durumu.  

Söz konusu kararların Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamı�tır. 

Grup, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren ara döneme ili�kin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı 
No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama’ ya uygun olarak hazırlamı�tır.  

Grup’un ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve 
dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ile 
beraber okunmalıdır. 

Finansal tablolar, bazı duran varlıkların yeniden de�erlendirmesi halinde, tarihi maliyet esasına göre 
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçe�e uygun 
de�eri esas alınmaktadır. 

Bütün maddi duran varlıklar ba�langıç olarak maliyet bedelinden kaydedilmektedir. Grubun, aktifine kayıtlı 
bulunan 5 yıldızlı otel kompleksi 2011 yılında Alanya 1.Asliye Hukuk Mahkemesine de�er tespiti yaptırmı� ve 
mahkemece tespit edilmi� olan de�er üzerinden finansal tablolara yansıtılmı�tır. Grup, �irket orta�ı Zekai 
Dursun adına kayıtlı bulunan dükkan, 2011 yılında ba�ımsız profesyonel de�erleme kurulu�larına ekspertiz 
incelemesi yaptırmak suretiyle de�er tespiti yaptırmı� ve de�erleme kurulu�larınca belirlenen rayiç de�er 
üzerinden satın almak suretiyle aktifine kaydetmi�tir. De�erleme i�lemleri sonucu olu�an de�er artı�ları öz 
sermaye hesabı içerisinde yer alan ‘yeniden de�erleme fonu’ hesabına yansıtılmı�tır. Bir de�er azalı�ı 
olması durumunda ise fark do�rudan varlıklarda de�er düzeltim zararı olarak dikkate alınacaktır.(Not 27)     

Finansal tablolar, makul de�erleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dı�ında, tarihi maliyet esası 
baz alınarak �irketin fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmı�tır. 
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NOT 2 - KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

Uygulanan Konsolidasyon Esasları 

Konsolide finansal tablolar, ana �irket olan, Utopya Turizm �n�aat ��letmecilik Ticaret A.� ile Ba�lı 
Ortaklıkların 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren finansal tablolarını içermektedir. Ba�lı ortaklık, kontrolün, 
Grup’a transfer oldu�u tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan çıktı�ı tarihte konsolide 
edilen ba�lı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır. Grup’un konsolide finansal tabloları, �irket’in ya do�rudan 
ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma 
yetkisi yoluyla; veya oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi yoluyla; veya oy kullanma 
hakkının %50’den fazlasının kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte finansal ve i�letme politikaları 
üzerinde fiili kontrolünü kullanmak suretiyle finansal ve i�letme politikalarının �irket’in menfaatleri 
do�rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu�u �irketleri ifade eder. Bu açıklamalar ı�ı�ında 
�irketin %19 oranında ortak oldu�u ve �irket yönetiminde bir üye ile temsil edildi�i Ça�1 Yapı A.�. nin 
hisselerinin dönem içerisinde satılması amaçlandı�ından TMS 28’e göre özkaynak yöntemiyle konsolide 
edilmemi�tir. 

Ba�lı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmi�, dolayısıyla kayıtlı ba�lı ortaklık 
de�erleri, ilgili öz kaynakları kar�ıla�tı�ında netle�tirilmi�tir. Ba�lı ortaklık, ana ortaklık dı�ı hak sahiplerine 
atfedilen öz kaynaklar ve dönem net karları/zararları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda azınlık payı 
olarak gösterilmektedir.   

�irket, hisse alı� i�lemlerinde, elde etme maliyeti ile ba�lı ortaklı�ın;  satın alınan payı nispetinde net 
varlıklarının gerçe�e uygun de�eri arasındaki farkı �erefiye ve negatif �erefiye olarak muhasebele�tirmi�tir. 

��letme birle�mesinde satın alma maliyeti edinilen i�letmenin tanımlanabilir net varlıklarının gerçe�e uygun 
payından dü�ük ise, UFRS/TFRS 3 edinilen i�letmenin tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve 
ko�ullu yükümlülüklerinin gerçe�e uygun de�erinin ve satın alma maliyetinin yeniden gözden geçirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu gözden geçirme i�lemi sonucunda kalan fark anında gelir olarak kaydedilmelidir. 

�irket, 14 Aralık 2012 tarihinde Aydemir Elektrik Üretim A.�.’nin hisselerinin % 99 ‘unu satın almak için 
protokol imzalamı�, tescil i�lemlerinin 2013 yılına sarkmı� olmasına ra�men 31 Aralık 2012 tarihinde 
devralınan �irket’in kontrol gücünü elde etmi�tir. Bu satın alma i�leminde, satın alma maliyeti, Utopia’nın 
elde etti�i Aydemir A.�.’ nin tanımlanabilir net varlıklarının gerçe�e uygun de�erindeki payının altındadır. 
Satın alınma maliyetini a�an kısım 31.12.2012 de negatif �erefiye olarak adlandırılmı� ve gerekli gözden 
geçirme i�lemleri neticesinde önceki dönemde kalan fark gelir olarak kaydedilmi�tir. 

Grup �irketleri, arasındaki bakiyeler ve i�lemler, �irketler arası karlar ile gerçekle�memi� karlar ve zararlar 
dahil olmak üzere elimine edilmi�tir. Konsolide finansal tablolar benzer durumlardaki i�lemler ve olaylar için 
uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmı�tır.   

�irket’in ba�lı ortaklı�ındaki sermaye payında kontrol kaybına neden olmayan de�i�iklikler özkaynak 
i�lemleri olarak muhasebele�tirilir. �irket’in payı ile kontrol gücü olmayan payların defter de�erleri, ba�lı 
ortaklık paylarındaki de�i�iklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan payların düzeltildi�i 
tutar ile alınan veya ödenen bedelin gerçe�e uygun de�eri arasındaki fark, do�rudan özkaynaklar da 
�irket’in payı olarak muhasebele�tirilir. 
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NOT 2 - KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı)

�irket’in bir ba�lı ortaklı�ındaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satı� sonrasındaki kar/zarar, i)alınan satı�
bedeli ile kalan payın gerçe�e uygun de�erlerinin toplamı ile ii) ba�lı ortaklı�ın varlık (�erefiye dahil) ve 
yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter de�erleri arasındaki fark olarak hesaplanır.  
Ba�lı ortaklı�ın varlıkların gerçe�e uygun de�er ile veya yeniden de�erlenmi� tutarları ile de�erlenmesi ve 
buna ili�kin birikmi� kazancın/zararın di�er kapsamlı gelir içinde muhasebele�tirilmesi ve özkaynakta 
toplanması durumunda, di�er kapsamlı gelir içinde önceden muhasebele�tirilen ve özkaynakta toplanan 
tutarlar, �irket’in ilgili varlıkları satmı� oldu�u varsayımı üzerine kullanılacak muhasebe yöntemine göre 
kayda alınır (örne�in; konuyla ilgili UFRS standartları uyarınca, kar/zarara aktarılması ya da do�rudan 
geçmi� yıl karlarına transfer). Ba�lı ortaklı�ın satı�ı sonrası kalan yatırımın kontrolünün kaybedildi�i tarihteki 
gerçe�e uygun de�eri, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele�tirme ve Ölçüm standardı kapsamında 
belirlenen ba�langıç muhasebele�tirmesinde gerçe�e uygun de�er olarak ya da, uygulanabilir oldu�u 
durumlarda, bir i�tirak ya da mü�terek olarak kontrol edilen bir i�letmedeki yatırımın ba�langıç 
muhasebele�tirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul edilir. 

A�a�ıda 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle Ba�lı Ortaklık ve ortaklık oranları gösterilmi�tir. 
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Kar�ıla�tırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi  

Finansal durum ve performans e�ilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grubun konsolide finansal 
tabloları önceki dönemle kar�ıla�tırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile 
uygunluk sa�laması açısından kar�ıla�tırmalı bilgiler gerekli görüldü�ünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 
farklılıklar açıklanır. 

Cari dönemde Grup ayrıca SPK’nın 07 Haziran 2013 tarihinde açıklanan formatında uyum sa�lamak 
amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmı�tır. Sınıflamaların niteli�i ve nedeni 
a�a�ıda açıklanmı�tır. Grup’un 31.12.2012 tarihili Konsolide Bilançoda yapmı� oldu�u sınıflandırmalar 
�unlardır; 

- Di�er dönen ve di�er duran varlıklar olarak sınıflandırılan kısa ve uzun vadeli Verilen Sipari�
Avansları ile Gelecek Aylara ve Gelecek Yıllara Ait Giderler, Pe�in Ödenmi� Giderler olarak, 

- Di�er varlık ve yükümlülükler olarak sınıflandırılan personel maa� ve ücretleri ile ödenecek sosyal 
güvenlik kesintileri ve kıdem tazminatı kar�ılı�ı Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar olarak, 

- Önceki dönemlerde olmayan gelecek aylara ve yıllara ait gelirler Ertelenmi� Gelirler olarak, 
sınıflandırılmı�tır. 

Enflasyon Muhasebesine ve Raporlama Para Birimine �li�kin Açıklama  

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı� oldu�u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul 
edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları ”) uygun finansal tablo 
hazırlayan �irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasının gerekli olmadı�ını ilan etmi�tir. Dolayısıyla finansal tablolarda,1 Ocak 2005 tarihinden 
ba�lamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmı� 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 
Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamı�tır. 

Grup, UMS 21 ‘Kur De�i�imlerinin Etkileri’ standardı gere�ince yabancı para i�lemlerini, yabancı para ile 
fonksiyonel para birimi arasındaki i�lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar üzerinden 
fonksiyonel para birimi cinsinden kayıtlara almaktadır.  



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL 2013 TAR�H� �T�BAR�YLE KONSOL�DE 
F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

13 

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle TC Merkez Bankası tarafından yayınlanan yabancı para 
birimlerinin kapanı� kurları a�a�ıda belirtilmi�tir.   

Döviz Türü 30.09.2013 31.12.2012 

  Döviz Alı� Efektif Alı� Döviz Alı� Efektif Alı�

USD 2,0342 2,0328 1,7826 1,7814 

AVRO 2,7484 2,7465 2,3517 2,3501 

GBP 3,2665 3,2642 2,8708 2,8688 

Netle�tirme/Mahsup 

�çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı 
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler 
itibariyle toplula�tırılarak gösterilir. ��lem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu i�lem ve 
olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, de�er dü�üklü�ü dü�üldükten sonraki tutarları 
üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak de�erlendirilmez. Grup’un normal i� akı�ı 
içinde gerçekle�tirdi�i i�lemler sonucunda, “Hasılat” ba�lıklı kısımda tanımlanan hasılat dı�ında elde etti�i 
gelirler, i�lem veya olayın özüne uygun olması �artıyla, net de�erleri üzerinden gösterilir. 

2.2 Muhasebe Politikalarında De�i�iklikler  

Yeni ve revize edilmi� uluslar arası finansal raporlama standartları  

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları a�a�ıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli 
yeni ve de�i�tirilmi� standartlar ve UFRYK yorumları dı�ında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmı�tır.  

(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları etkileyen UFRS’ lerde yapılan de�i�iklikler 

UFRS’ lerde yapılan a�a�ıda belirtilen de�i�iklikler cari dönemde uygulanmı� ve konsolide finansal tablolarda 
raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmamı�tır. 

Grup’un finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmi� standartlar   

Yoktur. 

Grup’un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmi� standartlar  

Yoktur. 

(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut 
standartlara getirilen de�i�iklikler ve yorumlar  

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netle�tirilmesi (De�i�iklik) 

De�i�iklik i�letmenin finansal araçlarını netle�tirmeye ili�kin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat 
sözle�meleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo 
kullanıcılarına netle�tirilen i�lemlerin �irketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin 
de�erlendirilmesi için ve UFRS’ye göre ve di�er genel kabul görmü� muhasebe ilkelerine göre hazırlanmı�
finansal tabloların kar�ıla�tırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.  

Yeni açıklamalar UMS 32 uyarınca bilançoda netle�tirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu 
açıklamalar UMS 32 uyarınca bilançoda netle�tirilememi� olsa dahi uygulanabilir ana netle�tirme 
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düzenlemesine veya benzer bir anla�maya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. De�i�iklik sadece
açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un ara dönem konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi 
olmamı�tır.  

NOT 2 - KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (De�i�iklik) – Di�er Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının 
Sunumu 

Yapılan de�i�iklikler di�er kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını 
de�i�tirmektedir. �leriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir 
zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. De�i�iklik sadece sunum esaslarını 
etkilemektedir ve Grup’un ara dönem konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi olmamı�tır. 

�htiyari kar�ıla�tırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan kar�ıla�tırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık 
getirilmi�tir. 

UMS 19 Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar (De�i�iklik) 

Standartta yapılan de�i�iklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmi� veya uygulamada de�i�iklik 
yapılmı�tır. Yapılan birçok de�i�iklikten en önemlileri tazminat yükümlülü�ü aralı�ı mekanizması 
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmı� fayda planlarına ili�kin aktüeryal kar/zararının di�er kapsamlı gelir 
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi 
prensibine göre de�il de yükümlülü�ün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.  

UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De�i�iklik) 

UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de de�i�iklikler yapılmı�tır. 
Yapılan de�i�iklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece ba�lı ortaklık, mü�tereken kontrol edilen i�letmeler ve 
i�tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele�tirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu de�i�ikli�in, 
Grup finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamı�tır. 

UMS 28 ��tiraklerdeki ve �� Ortaklıklarındaki Yatırımlar (De�i�iklik) 

UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de de�i�iklikler yapmı� ve 
standardın ismini UMS 28 ��tiraklerdeki ve �� Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak de�i�tirmi�tir. Yapılan 
de�i�iklikler ile i�tiraklerin yanı sıra, i� ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebele�tirme getirilmi�tir. 
Söz konusu standardın, Grup finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamı�tır. 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (“UMSK”) tarafından yayınlanmı� fakat KGK tarafından 
yayınlanmamı� yeni ve düzeltilmi� standartlar ve yorumlar  

A�a�ıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki de�i�iklikler UMSK 
tarafından yayınlanmı� fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü�e girmemi�tir. Fakat bu yeni 
standartlar yorumlar ve de�i�iklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamı�tır/ yayınlanmamı�tır ve 
bu sebeple TFRS’nin bir parçasını olu�turmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli 
de�i�iklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlü�e girdikten sonra yapacaktır. 

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 

UFRS 10, UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ili�kin kısmının 
yerini almı�tır. Hangi �irketlerin konsolide edilece�ini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı 
yapılmı�tır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. 
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamı�tır. 
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NOT 2- KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

UFRS 11 Mü�terek Düzenlemeler 

Standart mü�terek yönetilen i� ortaklıklarının ve mü�terek faaliyetlerin nasıl muhasebele�tirilece�ini 
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık i� ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına 
izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi 
olmamı�tır. 

UFRS 12 Di�er ��letmelerdeki Yatırımların Açıklamaları 

UFRS 12 i�tirakler, i� ortaklıkları, ba�lı ortaklıklar ve yapısal i�letmelere ili�kin verilmesi gereken tüm dipnot 
açıklamalarını içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve i�lemler nedeniyle verilmesi gereken 
açıklamalar dı�ında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamalar ara dönemler için geçerli 
de�ildir, dolayısıyla Grup ara dönemde bu açıklamaları sunmamı�tır. 

UFRS 13 Gerçe�e Uygun De�erin Ölçümü 

Yeni standart gerçe�e uygun de�erin UFRS kapsamında nasıl ölçülece�ini açıklamakla beraber, gerçe�e 
uygun de�erin ne zaman kullanılabilece�i ve/veya kullanılması gerekti�i konusunda bir de�i�iklik 
getirmemektedir. Tüm gerçe�e uygun de�er ölçümleri için rehber niteli�indedir. Yeni standart ayrıca, gerçe�e 
uygun de�er ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 
13’ün uygulamaya ba�landı�ı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu açıklamaların finansal 
araçlara ili�kin olanlarının bazılarının UMS 34.16 A (j) uyarınca ara dönem özet finansal tablolarda da 
sunulması gerekmektedir. Grup bu açıklamaları Not 25’te sunmaktadır. Söz konusu standardın Grup’un 
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamı�tır. 

Uygulama Rehberi (UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 de�i�iklik) 

De�i�iklikler geriye dönük düzeltme yapma gereklili�ini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama 
rehberinde yapılmı�tır. �lk uygulama tarihi “UFRS 10’un ilk defa uygulandı�ı yıllık hesap döneminin 
ba�langıcı” olarak tanımlanmı�tır. Kontrolün olup olmadı�ı de�erlendirmesi kar�ıla�tırmalı sunulan dönemin 
ba�ı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. E�er UFRS 10’a göre kontrol de�erlendirmesi UMS 
27/UFRYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol 
de�erlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. E�er birden fazla kar�ıla�tırmalı dönem 
sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmi�tir. UMSK, aynı sebeplerle UFRS 
11 ve UFRS 12 uygulama rehberlerinde de de�i�iklik yapmı� ve geçi� hükümlerini kolayla�tırmı�tır. Söz 
konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamı�tır. 

UFRS’deki iyile�tirmeler 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunu�u: 

�htiyari kar�ıla�tırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan kar�ıla�tırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık 
getirilmi�tir. 

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar: 

Yedek parça ve bakım ekipmanlarının, maddi duran varlık tanımına uydu�u durumlarda stok olarak 
muhasebele�tirilmemesi konusuna açıklık getirilmi�tir. 
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NOT 2- KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: 

Hisse senedi sahiplerine yapılan da�ıtımların vergi etkisinin UMS 12 kapsamında muhasebele�tirilmesi 
gerekti�ine açıklık getirilmi�tir. De�i�iklik, UMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp �irketlerin 
hisse senedi sahiplerine yaptı�ı da�ıtımlardan do�an her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri 
çerçevesinde muhasebele�tirmesini gerektirmektedir. 

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: 

UMS 34’te her bir faaliyet bölümüne ili�kin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara 
açıklık getirilmi�tir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler i�letmenin 
faaliyetlerine ili�kin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda 
bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli de�i�iklik olduysa açıklanmalıdır. 

Yayınlanan ama yürürlü�e girmemi� ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmı� fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlü�e girmemi� ve Grup tarafından erken uygulanmaya ba�lanmamı� yeni standartlar, yorumlar ve 
de�i�iklikler a�a�ıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlü�e girmesinden 
sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli de�i�iklikleri yapacaktır. 

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netle�tirilmesi (De�i�iklik) 

De�i�iklik “muhasebele�tirilen tutarları netle�tirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” 
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netle�tirme prensibinin e� zamanlı olarak gerçekle�meyen 
ve brüt ödeme yapılan hesapla�ma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık 
getirmektedir. De�i�iklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında ba�layan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük 
olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli 
bir etkisi olması beklenmemektedir. 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2011 de yapılan de�i�iklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında ba�layan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ili�kin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9’a yapılan 
de�i�iklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçe�e uygun de�er farkı kar veya 
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür 
finansal yükümlülüklerin gerçe�e uygun de�er de�i�ikliklerinin kredi riskine ili�kin olan kısmının di�er 
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. 
Bu standart henüz Avrupa Birli�i tarafından onaylanmamı�tır. Grup, standardın finansal durumu ve 
performansı üzerine etkilerini de�erlendirmektedir. 

Geçerli Para Birimi ve Finansal Tablo Sunum Para Birimi 

Grup bünyesinde yer alan �irketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, �irketlerin operasyonlarını 
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda fonksiyonel olan para birimi kullanılarak muhasebele�tirilmi�tir 
(‘geçerli para birimi’). Özet konsolide finansal tablolar, Grup’un finansal tablo sunum para birimi olan Türk 
Lirası kullanılarak sunulmu�tur. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba�lı Ortaklıkların Finansal 
Tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Ba�lı Ortaklıklar’ ın finansal tabloları, SPK Finansal Raporlama 
Standartları uyarınca do�ru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak 
düzenlenmi�tir. �lgili yabancı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve 
giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmi�tir. Kapanı� ve ortalama kur kullanımı sonucu 
ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevirim farkları kalemi altında 
muhasebele�tirilmektedir. 
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NOT 2 - KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

Konsolidasyon Esasları 

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal 
tablolarda belirtilen esaslarla tutarlı olarak hazırlanan Utopya ve Ba�lı Ortaklıkları’ nın hesaplarını içerir.

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  

Finansal tabloların hazırlanmasında �irket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını 
etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle ortaya çıkması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi 
itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekle�mi�
sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden 
geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı oldu�unda bu düzeltmeler ilgili dönem faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.  

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde 
var olan veya ilerde gerçekle�ebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan 
önemli varsayımlar ve de�erlendirmeler a�a�ıdaki gibidir. 

Nakit ve Nakit Benzerleri  

Nakit akım tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit e�de�erleri, kasadaki nakit varlı�ı, bankalardaki 
nakit para vadeli mevduatları içermektedir. Nakit ve nakit benzeri de�erler elde etme maliyetleri ve tahakkuk 
etmi� faizlerin toplamı ile gösterilmektedir. Vadesi üç aydan kısa olan finansal yatırımlar, Seri XI, 29 nolu 
tebli� gere�ince nakit ve nakit benzerleri grubunda raporlanmaktadır.  

Finansal Yatırımlar   

Finansal yatırımlar, alım satım amaçlı (gerçe�e uygun de�er farkı gelir tablosunda muhasebele�tirilen) 
finansal varlıklar vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar ve satılmaya hazır finansal yatırımlar olarak 
üç grupta sınıflandırılmaktadır. 

Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal yatırımların ilk muhasebele�tirilmesi 
sırasında, ilgili finansal varlı�ın edinimi ile do�rudan ili�kilendirilebilen i�lem maliyetleri de söz konusu 
gerçe�e uygun de�ere ilave edilmektedir.    

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde olu�an fiyat ve benzeri unsurlarındaki 
dalgalanmalardan kar sa�lama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba�ımsız olarak, kısa 
dönemde kar sa�lamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul de�erler ile vadesi üç aydan uzun olan 
bankalardan olu�maktadır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ilk muhasebele�tirilmesi sırasında gerçe�e 
uygun de�erinden ölçülmektedir. �lgili finansal varlı�ın edinimi ile ilgili i�lem maliyetleri de gerece�e uygun 
de�ere ilave edilmekte ve kayda alınmalarını takip eden dönemlerde gerçe�e uygun de�erleri ile 
de�erlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan de�erleme sonucu olu�an kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına 
dahil edilmektedir. Aktif bir piyasası olmayan alım satım amaçlı finansal yatırımlar, takip eden dönemlerde 
maliyet bedelinden gösterilmektedir. Alım satım amaçlı menkul de�erlerin elde tutulması esnasında 
kazanılan faizler öncelikle faiz gelirleri içersinde ve elde edilen kar payları temettü gelirleri içersinde 
gösterilmektedir. Alım satım amaçlı menkul de�erlerin alım ve satım i�lemleri ‘teslim tarihi’ne göre kayıtlara 
alınmakta ve kayıtlardan çıkartılmaktadır.  

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, i�letmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulundu�u 
sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, finansal yatırımlardır. Vadeye 
kadar elde tutulacak finansal yatırımlar, kayda alınmalarını takip eden dönemlerde etkin faiz yöntemi 
kullanılarak hesaplanan itfa edilmi� maliyet bedeli üzerinden gösterilmektedir. Yapılan de�erleme sonucu 
olu�an kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dâhil edilmektedir. 
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Etkin faiz yöntemi, finansal varlık ( veya bir finansal varlık grubunun) itfa edilmi� maliyetlerinin hesaplanması 
ve ilgili faiz gelir ve giderlerinin ili�kili oldu�u döneme da�ıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı, finansal aracın 
beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak 
gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilâtlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter 
de�erine indirgeyen oranıdır.  

Satılmaya hazır finansal yatırımlar, satılmaya hazır olarak tanımlanan, vadeye kadar elde tutulacak yatırım 
veya gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak sınıflanmayan finansal 
yatırımlardır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, aktif bir piyasanın olması durumunda, gerçe�e uygun de�er 
üzerinden de�erlenir ve yapılan de�erleme sonucunda olu�an kazanç ve kayıplar, bu varlık elden 
çıkarılıncaya kadar, öz kaynak içersinde gösterilir. Aktif bir piyasasının olmaması halinde ise, maliyet bedeli 
üzerinden de�erlenir.  

Ticari Alacaklar   

Vadeli satı�lardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi� maliyetleri 
üzerinden de�erlenmektedir. Belirtilmi� bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk 
etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak de�erlendirilmektedir.  

Ticari alacakların etkin faiz oranlarının bilinmemesi halinde emsal faiz oranı esas alınmaktadır. Emsal faiz 
oranı, ticari alaca�ın vadesine ba�lı olarak tespit edilerek, efektif faiz oranı hesaplanmakta ve iskonto 
i�leminde efektif faiz oranı kullanılmaktadır.  

Ticari alacaklar içinde sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak etkin faiz oranı 
yönetimiyle indirgenmi� de�erleri (itfa edilmi� maliyet de�erleri) ile raporlanır.  

Ticari alacakların nominal tutarı ile itfa edilmi� de�eri arasındaki fark, “UMS 39 Finansal Araçlar 
Muhasebele�tirme ve Ölçme” standardına göre faiz gideri olarak muhasebele�tirilmektedir.  

�üpheli alacak kar�ılı�ı, gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Kar�ılık, Grup yönetimi tarafından tahmin 
edilen ve ekonomik ko�ullardan ya da hesabın do�ası gere�i ta�ıdı�ı riskten kaynaklanabilecek olası 
zararları kar�ıladı�ı dü�ünülen tutardır. Bir alaca�ın �üpheli alacak olarak de�erlendirilmesi için de�i�ik 
göstergeler mevcut olup, bunlar a�a�ıdaki gibidir.  

a) Önceki yıllarda tahsil edilmeyen alacaklarına ili�kin veriler, 
b) Borçlunun ödeme yetene�i, 
c) �çinde bulunulan sektörde ve cari ekonomik ortamda ortaya çıkan ola�anüstü ko�ullar. 

UMS 1 ‘Finansal Tablolarının Sunumu’ standardı gere�i olarak, ticari alacaklar, i�letmenin normal faaliyet 
dönemi içinde kullanılan i�letme sermayesinin bir parçası olması nedeniyle, bilanço tarihinden itibaren on iki 
aydan daha uzun bir sürede tahsil edilecek olsalar bile kısa vadeli olarak sınıflandırılmaktadır. 

Stoklar     

Stoklar, maliyet veya net gerçekle�ebilir de�erden dü�ük olanı ile de�erlenir. Stokların maliyeti tüm satım 
alma maliyetlerini, dönü�türme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 
katlanılan di�er maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, hareketli a�ırlıklı ortalama yöntemi ile belirlenir. 
Sabit genel üretim maliyetlerinin dönü�türme maliyetlerine da�ıtımı, üretim faaliyetlerinin normal kapasitede 
olaca�ı varsayımına dayanmaktadır. Normal kapasite, planlanan bakım – onarım çalı�malarından 
kaynaklanacak kapasite dü�üklü�ü de dikkate alınarak, normal ko�ullarda bir veya birkaç dönem veya 
sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye 
yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. 
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Net gerçekle�ebilir de�er, i�in normal akı�ı içinde tahmini satı� fiyatından, tahmini tamamlama maliyeti ve 
satı�ı gerçekle�tirmek için gerekli tahmini satı� maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.  �lk 
madde ve malzemelerin yenileme maliyetleri, net gerçekle�tirilebilir de�eri yansıtan en iyi ölçü olabilir. 
Stokların elde etme maliyetleri, her stok kalemi bazında net gerçekle�ebilir de�erine indirilir. Bu indirim, stok 
de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayırmak suretiyle yapılır. Yani stokların maliyet bedelleri, net gerçekle�ebilir 
de�erden büyükse maliyet bedeli de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrılarak net gerçekle�ebilir de�ere 
indirilmektedir. Aksi durumda herhangi bir i�lem yapılmamaktadır.  
Stoklar, vadeli ödeme ko�uluyla alınmı� olması halinde, pe�in alım fiyatı ile ödenen fiyat arasındaki fark, 
finansman unsuru içerdi�i takdirde, bu unsurlar finanse edildi�i dönemde faiz gideri olarak 
muhasebele�tirilmektedir 

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

Bir maddi ve maddi olamayan duran varlık kaleminin maliyeti, sadece a�a�ıdaki ko�ulların olması 
durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.  

a) Bu kalemle ilgili gelecekteki ekonomik yararların i�letmeye aktarılmasının muhtemel olması ve  
b) �lgili Kaleminin maliyetinin güvenilir bir �ekilde ölçülebilmesi, 

Varlık olarak muhasebele�tirilme ko�ullarını sa�layan, bir maddi ve maddi olamayan duran varlık kalemi, ilk 
muhasebele�tirilmesi sırasında maliyet bedeli ile ölçülür.  Takip eden dönemlerde ise maliyet veya yeniden 
de�erleme yöntemlerinden biri kullanılarak de�erlenirler. 
Duran varlıkların ilk maliyetleri gümrük vergilerini, iade edilmeyen alım vergilerini varlık çalı�ır hale ve 
kullanım yerine getirilene kadar olu�an direkt maliyetlerini de içeren satın alım fiyatından olu�ur. 
Maliyet modeli, maddi ve maddi olmayan duran varlı�ın maliyet de�erlerinden birikmi� amortisman ve varsa 
de�er dü�üklükleri çıkarılarak sunulmasıdır.  

Yeniden de�erleme modeli, gerçe�e uygun de�eri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi ve maddi olmayan 
duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebele�tirildikten sonra, yeniden de�erlenmi� tutarı üzerinden 
gösterilir. Yeniden de�erlenmi� tutar, yeniden de�erleme tarihindeki gerçe�e uygun de�erinden, müteakip 
birikmi� amortisman ve müteakip birikmi� de�er dü�üklü�ü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan de�erdir. 
Yeniden de�erlemeler, bilanço tarihi itibariyle gerçe�e uygun de�er kullanarak bulunulacak tutarın defter 
de�erinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak �ekilde düzenli olarak yapılır. Grup, maddi duran 
varlıklarda önemli de�i�melerin oldu�una ili�kin belirtilerin olması halinde yeniden de�erleme modelini, 
kullanmakta olup, maddi olmayan duran varlıklar için aktif bir piyasasının olmaması nedeniyle maliyet 
modelini kullanmaktadır. 
Bir maddi duran varlık kalemi yeniden de�erlendi�inde, yeniden de�erleme tarihindeki birikmi� amortisman 
varlı�ın brüt defter de�erindeki de�i�iklik ile orantılı olarak düzeltilmekte ve böylece yeniden de�erleme 
sonrasındaki varlı�ın defter de�eri, yeniden de�erlenmi� tutarına e�it olmaktadır.  

Amortisman normal ve hızlandırılmı� amortisman yöntemlerine ve kıst esası dikkate alınarak a�a�ıda 
belirtilen faydalı ömür ve yöntemlere göre hesaplanır. �irket amortismana tabi tüm kıymetlerine normal 
amortisman yöntemi ile amortisman hesaplamaktadır. 

Faydalı Ömür (Yıl) Yöntem
Binalar 50 Normal 
Makine, tesis ve cihazlar 5-13 Normal 
Ta�ıt, araç ve gereçleri 5-10 Normal 
Dö�eme ve demirba�lar 2-15 Normal 
Di�er Maddi Duran varlıklar  2 Normal 
Özel Maliyetler 5 Normal 
Haklar 5 Normal 
Di�er Maddi Olmayan Duran Varlıklar (bilgisayar yazılımları)  2-5 Normal 

* Otel’de kullanılan, mutfak e�yaları, havlu, çar�af, perde, dö�eme örtü, masa örtüsü ve yastık gibi 
demirba�lar %50 oranında amortismana tabi tutulmu�tur.   
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Faydalı ömür ve amortisman yöntemi düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna ba�lı olarak yöntemin ve 
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik fayda ile uyumlu olup olmadı�ına dikkat 
edilmektedir.  

Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir maddi duran varlıktır ve ayrı olarak 
muhasebele�tirilirler. Faydalı ömürleri tespit edilemeyen, di�er bir ifade ile sınırsız faydalı ömrüne sahip olan 
arsa ve araziler gibi varlıklar için ise amortisman ayrılmamaktadır.  

Maddi duran varlıkların ta�ınan de�erlerinin geriye kazanılmayaca�ına ili�kin olarak mevcut �artlarda ortaya 
çıkan olay ve de�i�ikliklerin bulunması durumunda maddi duran varlıkların de�erinde bir dü�üklük olup 
olmadı�ı incelenmektedir. Bu tür belirtilerin olması veya ta�ınan de�erlerin gerçekle�ebilir de�eri a�ması 
durumunda ilgili aktifler gerçekle�ebilir de�erlerine indirgenmektedir. Gerçekle�ebilir de�er varlı�ın net satı�
fiyatı ve kullanım de�erinden yüksek olanıdır. Kullanım de�eri bulunurken, tahmin edilen gelecekteki nakit 
akımları o varlı�a özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü de�erine indirgenir. 
Tek ba�ına ba�ımsız olarak büyük tutarlarda nakit giri�i olu�turmayan varlıklar için gerçekle�ebilir de�er, o 
varlı�ın ait oldu�u nakit olu�turan birim için hesaplanır. �lgili maddi duran varlık, kalan tahmini faydalı ömrü 
üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman tutarları ile de�er dü�üklü�ü 
zararları gelir tablosunda genel yönetim giderleri, hizmet üretim maliyeti ve satı�ların maliyeti kalemlerine 
kaydedilmektedir.  

Maddi olmayan duran varlıklar, marka, haklar ve di�er maddi olmayan kalemleri (bilgisayar yazılımları) temsil 
etmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 Tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 
2004 Tarihi itibariyle enflasyonunun etkilerine göre düzeltilmi� maliyet de�erlerinden ve 31 Aralık 2004 
tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet de�erinden birikmi� itfa payları ile kalıcı de�er 
kayıpları dü�ülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ili�kin itfa payları ile kalıcı de�er kayıpları 
dü�ülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklara ili�kin itfa payları, ilgili varlıkların faydalı ömürleri 
üzerinden, satın alım tarihinden itibaren iktisadi ömür senelerini a�mamak kaydıyla do�rusal amortisman 
yönetimi kullanılarak ayrılmı�tır. Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları, gelir tablosunda genel yönetim 
giderleri, hizmet üretim maliyeti ve satı�ların maliyeti kalemlerine kaydedilmektedir.  

Firma, mülkiyeti ‘Maliye Hazinesi’ adına kayıtlı olan Antalya �li, Alanya ilçesi, Kargıcak Köyü, tapunun 192 
Ada 14 nolu Parselinde kayıtlı olan ‘Orman’ vasıflı ta�ınmazın daimi ve müstakil üst hakkına 49 yıllı�ına 
sahip bulunmaktadır. Firma adına tescil edilmi� olan, 105.300,00 m2 yüzölçümüne sahip bu kısım üzerine 5 
yıldızlı otel yapmı�tır.  

Grup, 27.05.2011 Tarihinde Antalya �li, Alanya ilçesi, Kargıcak Köyünde bulunan Utopya World Otel’in 
Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında de�eri tespiti için Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesine ba�vurup, 
de�er tespiti yapılmı�tır. Raporlamada söz konusu mahkeme tarafından tespit edilen de�er esas alınmı�tır. 
(Not 18)  

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkartılması sonucu olu�an kar veya zarar, net defter de�eri 
ile satı� tutarların kar�ıla�tırılması ile belirlenir ve gelir tablosunda ilgili di�er faaliyet gelirleri ve giderleri 
hesaplarına yansıtılır.  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, a�a�ıda yer alan amaçlardan ziyade, kira gelirleri ve de�er artı� kazancı ya 
da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözle�mesine göre kiracı tarafından) 
elde tutulan gayrimenkullerdir. (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi )  

a) Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya 
b) Normal i� akı�ı çerçevesinde satılmak 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ( de�er artı� kazancı) ya da her ikisini birden 
elde etmek amacıyla elde tutulmaktadır.  
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Yatırım amaçlı gayrimenkuller, a�a�ıda belirtilen ko�ulların sa�lanmı� olması durumunda bir varlık olarak 
muhasebele�tirilmektedir.  

a) Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların i�letmeye giri�inin muhtemel olması ve 
b) Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir �ekilde ölçülebilir olması, 

Yatırım amaçlı gayrimenkul ba�langıçta maliyeti ile ölçülmektedir. ��lem maliyetleri de ba�langıç ölçümüne 
dahil edilmektedir. Ancak finansal kiralama yoluyla alınan yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçe�e uygun 
de�eri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü de�erinden küçük olanı üzerinden muhasebele�tirilmektedir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkul sonraki dönemlerde, gerçe�e uygun de�er yöntemi veya maliyet yönteminden 
biri seçilerek de�erlenmekte olup, Grup, yatırım amaçlı gayrimenkullerin de�erlenmesinde gerçe�e uygun 
de�er yöntemi kullanmı�tır.   

Bir maddi duran varlık kalemi yeniden de�erledi�inde, yeniden de�erleme tarihindeki birikmi� amortisman, 
varlı�ın brüt de�erindeki de�i�iklikle orantılı olarak düzeltilmekte ve böylece yeniden de�erleme sonrasındaki 
varlı�ın defter de�eri yeniden de�erlenmi� tutarına e�it olmaktadır.  

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçe�e uygun de�erindeki de�i�imden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, 
olu�tu�u dönemde kar veya zarara dahil edilmekte olup, di�er faaliyet gelir/giderleri içersinde 
muhasebele�tirilmektedir.   

Amortisman, normal amortisman yöntemine göre kıst esası dikkate alınarak a�a�ıda belirtilen faydalı ömür 
ve yöntemlere göre hesaplanır.  

      Faydalı Ömür (Yıl)   Yöntem  

Binalar       50               Do�rusal  
  
Arsa ve binalar, birlikte alındıklarında dahi ayrılabilir bir maddi duran varlıktır ve ayrı olarak 
muhasebele�tirilirler. Faydalı ömürleri tespit edilemeyen, di�er bir ifade ile sınırsız faydalı ömrüne sahip olan 
arsa ve araziler gibi varlılar için ise amortisman ayrılmamaktadır.  

Firma, �irket orta�ı Zekai DURSUN adına kayıtlı bulunan Ankara �li Çankaya �lçesi 441.Cadde 486.Sokak 
No: 10 adresindeki dükkanı de�erleme �irketine de�er tespiti yaptırmı� ve bu de�er üzerinden satın alarak 
binalar hesabına kaydetmi�tir. Söz konusu dükkan 2011 yılında kiraya verilerek kira geliri elde edilmeye 
ba�lanmı�tır. Bu nedenle binalar hesabından, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabına aktarılmı�tır. 
Ekspertiz raporunda arsa payı ayrı olarak gösterilmi�tir. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabında ekspertiz 
raporuna göre söz konusu dükkanın arsa payı ayrı, bina de�eri ayrı olarak gösterilmi� ve ayrı ayrı 
raporlanmı�tır.  

Grup, daha önceki dönemde arsa ve araziler ve binalar hesabında görünen bazı gayrimenkulleri satmaya ve 
kiralamaya karar vermi�tir. Söz konusu gayrimenkuller �irket yönetimince alınan bu kararlar do�rultusunda 
yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına aktarılmı�tır. 
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�erefiye  

��letme birle�mesinde elde edilen �erefiye; bireysel olarak tespit edilmeleri ve ayrı olarak 
muhasebele�tirilmeleri imkanı olamayan varlıklardan beklenen gelecekteki ekonomik yararlar için edinen 
i�letme tarafından yapılan ödemeyi ifade eder. �erefiye, di�er varlıklardan veya varlık gruplarından ba�ımsız 
olan nakit akı�ları yaratmaz ve genellikle birden fazla nakit yaratan birimin nakit akı�ına katkıda bulunur. 
�erefiye bazen, zorunlu olarak bireysel nakit yaratan birimlere de�il, sadece nakit yaratan birimler grubuna 
da�ıtılabilir. Sonuç olarak, i�letme içi yönetsel amaçlarla �erefiyenin izlendi�i i�letmenin en alt seviyesi, 
bazen �erefiyenin ilgili oldu�u ancak da�ıtılmadı�ı bir grup nakit do�uran biriminden olu�ur. Nakit do�uran 
birimlerin bulunmadı�ı veya nakit yaratan birimin nakit akı�ına katkıda bulunmadı�ı ve gelecekte ekonomik 
fayda olasılı�ının bulunmadı�ı birle�melerde ortaya çıkan ve �erefiye olarak nitelendirilmeyen tutarlar 
aktifle�tirilmeden do�rudan giderle ili�kilendirilmektedir.  

Bütün i�letme birle�melerinin muhasebele�tirilmesinde satın alma yöntemi uygulanmaktadır.  

a) �ktisap eden i�letmenin belirlenmesi, 
b) ��letme birle�mesi maliyetinin belirlenmesi ve 
c) Birle�eme tarihinde i�letme birle�mesi maliyetinin edinilen varlıklar ve üstlenilen yükümlülükler ile 

ko�ullu yükümlülüklere da�ıtılması, 

�erefiye, satın alınan ortaklı�ın veya satın alınan varlıkların satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin 
(satın alınan varlıklar için varlı�ın) gerçe�e uygun de�erleri arasında kalan farktır. Satın alma bedeli, satın 
alınan net aktiflerin gerçe�e uygun de�erinin üstündeyse, aradaki fark �erefiye olarak bilançoya yansıtılır. 
E�er satın alma bedeli, satın alınan net aktiflerin gerçe�e uygun de�erinin altındaysa, aradaki fark birle�me 
karı olarak ( negatif �erefiye) gelir tablosuna yansıtılır. 

UFRS 3 ‘��letme Birle�meleri’ne göre �erefiyenin geri kazanılabilir de�erinin kayıtlı de�erinden dü�ük oldu�u 
ve varlıkta de�er dü�üklü�ü göstergesi sayılabilecek hususların var olması durumunda �erefiye ile ilgili 
olarak de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrılmaktadır. Satın alınan i�letmenin faaliyetlerinde ciddi de�i�iklikler 
olması, satın alma tarihinde yapılmı� olan ileriye dönük tahminler ile fiili sonuçlar arasında ciddi farklılıkların 
bulunması, satın alınmı� olan i�letemeye ait ürünün, servisin veya teknolojinin kullanım dı�ı kalması ve 
varlı�ın kayıtlı de�erinin geri kazanılabilir olmadı�ını gösteren di�er benzer hususların bulunması varlıkta 
de�er dü�üklü�ü göstergesi sayılabilecek hususlar olarak de�erlendirilmektedir. 

Vergilendirme ve Ertelenmi� Vergi   

Grup’un vergi gideri/geliri, cari vergi ve ertelenmi� vergi giderinin/gelirinin toplamından olu�ur.  

Cari yıl vergi yükümlülü�ü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, 
di�er yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilmeyen veya 
indirilmeyen kalemleri hariç tuttu�undan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. �irket’in 
cari vergi yükümlülü�ü bilanço tarihi itibariyle yasala�mı� ya da yasala�ması kesin olan vergi oranı 
kullanılarak hesaplanmı�tır.  

Ödenecek cari vergi tutarları, aynı vergi otoritesine ödemi� veya ödenecek olması durumunda pe�in ödenen 
vergi tutarlarıyla netle�tirilmektedir. Ertelenmi� vergi varlı�ı ve yükümlülü�ü de aynı �ekilde 
netle�tirilmektedir. 
    
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı 
de�erleri ile vergi de�erleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. (bilanço yöntemi/bilanço 
yükümlülü�ü yöntemi) Bu farklar indirilebilir ve vergilendirilebilir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  
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Vergisel açıdan indirilebilir gider niteli�indeki bütün geçici farklar için, ileriki dönemlerde bu giderlerin 
indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir olu�aca�ının kuvvetle muhtemel olması gerekmekte ve i�lemin 
bir i�letme birle�mesinin parçası olmaması veya borcun ilk muhasebele�tirilmesinden kaynaklanmamı�
olması halinde ertelenmi� vergi varlı�ı muhasebele�tirilir. Vergiye tabi tüm geçici farklar ertelenmi� vergi 
borcu muhasebele�tirilir. Ancak �erefiyenin ilk muhasebele�tirilmesi sırasında ortaya çıkan bir varlık veya 
borcun ilk muhasebele�tirilmesi sırasında ortaya çıkan veya i�letme birle�mesi niteli�inde olmayan 
i�lemlerden kaynaklanan geçici farklar için ertelenmi� vergi borcu muhasebele�tirilmez. 

Ertelenen vergi hesaplamasında yürürlülükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli 
bulunan yasala�mı� vergi oranları kullanılır.  

Ertelenen vergi yükümlülü�ü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan olu�an ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması �artıyla hesaplanmaktadır. (Not 35 )  

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak �artıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi 
varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, kar�ılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.  

Kiralamalar  

Finansal Kiralama 

Grup’a kiralanan varlı�ın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, 
finansal kiralamanın ba�langıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlı�ın gerçe�e uygun de�eri ile kira 
ödemelerinin bugünkü de�erinden küçük olanı esas alınarak yansılatılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira 
süresi boyunca, her dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek �ekilde 
anapara ve finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle do�rudan gelir 
tablosuna yansıtılmaktadır. Aktifle�tirilen kiralanmı� varlıklar, varlı�ın tahmin edilen faydalı ömrü üzerinden 
amortismana tabi tutulmaktadır.  

Operasyonel Kiralama 

Kiraya veren tarafın kiralanan varlı�ın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttu�u kiralamalar operasyonel 
kiralama olarak sınıflandırmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri konsolide kapsamlı gelir tablosunda kira 
süresi boyunca do�rusal olarak gider kaydedilmektedir.  

Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı  

Kıdem tazminatı kar�ılı�ı �irket personelinin ‘Türk �� Kanunu uyarınca emekliye ayrılması veya en az bir 
yıllık hizmeti tamamlayarak i� ili�kisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için ça�rılması veya vefatı durumunda 
do�acak gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam kar�ılı�ın bilanço tarihine indirgenmi� de�erini 
ifade eder.(Not 24) Kıdem tazminatı yükümlülüklerinin indirgenmesi için aktüeryal de�erleme yöntemi 
kullanılmı�tır. Bunun için de aktüeryal varsayımlar yapılmı�tır. Bunlardan en önemlisi ise indirgemede 
kullanılan iskonto oranıdır.  

��ten ayrılma sonrasında fayda yükümlülüklerini (kıdem tazminatı kar�ılıklarını) iskonto etmek için 
kullanılacak oran bilanço tarihindeki yüksek kaliteli kurumsal senetlere ili�kin piyasa getirilerine bakılarak 
belirlenir. Bu gibi senetler için derin bir piyasanın bulunmamasından dolayı devlet tahvillerinin (bilanço 
tarihindeki) piyasa getirileri (bile�ik faiz oranları) dikkate alınarak reel faiz oranı kullanılmı�tır. Di�er bir 
ifadeyle enflasyon etkisinden arındırılmı� faiz oranı (reel faiz oranı ) kullanılmaktadır. (Not 24)  



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL 2013 TAR�H� �T�BAR�YLE KONSOL�DE 
F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

24 

NOT 2- KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (Devamı) 

Bu çerçevede i� kanuna tabi kurulu�larının tüm personelin emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti 
tamamlayarak i� ili�kisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için ça�rılması veya vefatı durumunda do�acak 
gelecekteki olası yükümlülük tutarları için, aktüeryal yöntemle ‘ Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin 
Uluslar arası Muhasebe Standardı’na (UMS19 ) uygun olarak kıdem tazminatı kar�ılı�ı hesaplamı� ve 
ili�ikteki finansal tablolarda muhasebele�tirilmi�tir. 

Kıdem tazminatı kar�ılıklarının hesaplanmasında kullanılan varsayımlar Not 24’te açıklanmı�tır.  

Kar�ılıklar, �arta Ba�lı Varlık ve Yükümlülükler  

Kar�ılıklar ancak �irket’in geçmi�ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü�ü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle i�letmeye ekonomik çıkar sa�layan kaynakların elden çıkarılma 
olasılı�ı mevcut (kuvvetle muhtemel ) ise ve yükümlülü�ün tutarı güvenilir bir �ekilde belirlenebiliyorsa 
kayıtlara alınır.  

Bir kar�ılı�a ili�kin yükümlülü�ün yerine getirilmesi için gerekli harcamaların bir kısmının veya tamamının 
di�er bir tarafça tazmin edilmesi beklendi�i durumlarda, ilgili tazminat finansal tablolarda muhasebele�tirilir. 
Ancak ilgili tazminatın i�letmenin yükümlülü�ü yerine getirmesi durumunda elde edilece�inin kuvvetle 
muhtemel olması gerekmektedir. 

Kar�ılık ayrılmasında üç yöntemden biri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden ilki, paranın zaman de�erinin 
önemli olması durumunda uygulanmaktadır. Paranın zaman içindeki de�er kaybı önem kazandı�ında 
kar�ılıklar ileride olu�ması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmi� de�eriyle yansıtılır. 
�ndirgenmi� de�er kullanıldı�ında, zamanın ilerlemesinden dolayı kar�ılıklarında meydana gelecek artı�lar 
faiz gideri olarak kaydedilir. Paranın zaman de�erinin önemli oldu�u kar�ılıklarda tahmini nakit akı�larını 
belirlemede hiçbir risk ve belirsizlik olmadı�ı varsayılarak, tahmin edilen nakit akı�ıyla aynı vadedeki devlet 
tahvillerine dayandırılan risksiz iskonto oranı kullanılarak indirgenmektedir. �kinci yöntem ise beklenen de�er 
yöntemidir. Bu yöntem kar�ılı�ın büyük bir küme ile ilgili veya çok sayıda olayla ilgili olması durumunda 
kullanılmakta olup, yükümlülük tüm olası sonuçlar dikkate alınarak tahmin edilmektedir.  
  
Üçüncü yöntem ise, tek bir yükümlülü�ün veya olayın olması halinde gerçekle�mesi en muhtemel sonuç 
tahmin edilerek kar�ılı�ın finansal tablolara yansıtılmasıdır.  

Geçmi� olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i�letmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki 
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekle�ip gerçekle�memesi ile teyit edilebilmesi mümkün 
yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmayıp, �arta ba�lı yükümlülükler ve varlık olarak 
de�erlendirilerek dipnotlarda açıklanır. (Bkz Not  22-23 )  

Hasılat  

Gelir, ekonomik faydanın i�letmeye gelece�inin muhtemel oldu�u ve gelir tutarının güvenilir bir �ekilde 
ölçülebildi�i zaman kaydedilmektedir. Gelirler, indirimler, katma de�er vergisi ve satı� vergileri dü�üldükten 
sonra net olarak gösterilmi�tir. Gelirlerin olu�ması için a�a�ıdaki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir. 

Mal Satı�ı 

Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer oldu�u ve gelir tutarının güvenilir bir �ekilde 
hesaplanabildi�i durumda gelir olu�mu� sayılır. Net satı�lar, indirimler ve komisyonlar dü�üldükten sonraki 
faturalanmı� satı� bedelinden olu�maktadır. 

Hizmet Satı�ı  

Hizmet satı�ından do�an gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ula�ıldı�ı zaman olu�mu� sayılır. 
Yapılan anla�madan elde edilecek gelirin güvenilir bir �ekilde ölçülmedi�i durumlarda gelir, katlanılan 
giderlerin geri kazanabilecek tutarı kadar kabul edilir.  
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Faiz 

Tahsilâtın �üpheli olmadı�ı durumlarda tahakkuk esasına göre gelir kazanılmı� olur.  

Temettü 

Ortakların kar payı alma hakkı do�du�u anda gelir kazanılmı� kabul edilir.  

Hâsılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçe�e uygun de�eri ile ölçülür. Satı�ların vadeli yapılması 
durumunda, satı� bedelinin nominal tutarı ile gerçe�e uygun de�eri (iskonto edilmi� de�er) arasındaki fark, 
‘UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele�tirme ve Ölçme Standardı’na göre faiz geliri olarak muhasebele�tirilir 

Hizmet satı�ına ili�kin bir i�lemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilebildi�i durumlarda, i�lemle ilgili 
hasılat i�lemin bilanço tarihi itibariyle tamamlanma düzeyi dikkate alınarak muhasebele�tirilir.  

Bir hizmet i�leminin tamamlanma düzeyi çe�itli yöntemler kullanarak belirlenmektedir. ��lemin niteli�ine göre, 
güvenilir biçimde ölçüm sa�layan yöntem kullanılmaktadır. ��lemin niteli�ine ba�lı olarak bu yöntemler 
�unlardır;  

a) yapılan i�e ili�kin incelemeler,  
b) bilanço tarihine kadar yapılan hizmetlerin verilecek toplam hizmetlere oranı ve  
c) ��lemin tahmini toplam maliyetleri içinde bu güne kadar katlanılan maliyetlerin oranı  

Tahakkuk Etmemi� Finansman Gelirleri/Giderleri   

Tahakkuk etmemi� finansman gelirleri/giderleri, vadeli satı�lar ve alımların üzerinde bulunan finansal gelirler 
ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili satı� ve alımların süresi boyunca etkin faiz oranı 
yöntemi ile hesaplanır ve finansman gelir ve giderleri kalemi altında gösterilir.  

Borçlanma Maliyetleri  

Bir özellikli varlı�ın satın alınması, in�aatı veya üretimi ile do�rudan ili�kisi kurulabilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili özellikli varlı�ın maliyetinin bir unsuru olarak aktifle�tirilir. Bu tür maliyetler güvenilebilir bir biçimde 
ölçülmeleri ve gelecekteki ekonomik yararlardan i�letmenin faydalanabilmesinin muhtemel olması 
durumunda, özellikli varlı�ın maliyetine dâhil edilir. Bunun dı�ındaki borçlanma maliyetleri olu�tukları 
dönemde gider olarak muhasebele�tirilir.  

Takip eden dönemlerde, iskonto edilmi� de�er ile finansal tablolarda gösterilir, sa�lanan nakit giri�i ile geri 
ödeme de�eri arasındaki fark, gelir tablosunda borçlanma süresi boyunca giderle�tirilir.  

Hisse Ba�ına Kazanç  

Hisse ba�ına kazanç net dönem karından veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın 
dönem içindeki a�ırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içinde 
dola�ımda bulunan hisse adedinin a�ırlıklı ortalaması kaynaklarda bir artı� olu�turmadan basılan hisseler 
(bedelsiz) göz önünde bulundurularak hesaplanır.  

Satı� Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar 

Satı� amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sa�layan varlıklar; defter de�erleri ile satı� için 
katlanılacak maliyetler dü�ülmü� gerçe�e uygun de�erlerinden dü�ük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar 
üzerinden amortisman ayırma i�lemi durdurulur ve Satı� amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini 
sa�layan varlıklar finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı olarak sunulur; 
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Satı� amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan duran varlıkların ölçümü

��letme satı� amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlı�ı defter de�eri ile satı� maliyeti 
dü�ülmü� gerçe�e uygun de�erinden dü�ük olanı ile ölçer. Yeni edinilmi� bir varlı�ın satı� amaçlı elde 
tutulan varlık olarak sınıflandırılma ko�ullarını kar�ılaması halinde ilgili varlı�ın daha önce sınıflandırılmamı�
olması ko�uluyla ilk muhasebele�tirilmesi sırasında defter de�eri (örne�in, maliyeti) ile satı� maliyeti 
dü�ülmü� gerçe�e uygun de�erinden dü�ük olanı ile ölçülmesi sonucunu do�urur.  

Satı� amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıkların sunumu

Bir i�letme, satı� amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir duran varlı�ı ve satı� amacıyla elde tutulan 
olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak bir varlık grubunun içindeki varlıklarını finansal durum tablosunda 
(bilançoda) di�er varlıklardan ayrı olarak gösterir. Satı� amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan elden 
çıkarılacak bir varlık grubuna ili�kin borçlar da finansal durum tablosu (bilançoda) di�er borçlardan ayrı 
olarak gösterilir. Bu varlık ve borçlar mahsup edilmez ve tek bir tutar olarak gösterilmez. Satı� amacıyla elde 
tutulan olarak sınıflandırılan varlık ve borçların ana sınıfları finansal durum tablosu (bilanço) üzerinde ayrı 
ayrı veya dipnotlarda açıklanır. ��letme, di�er kapsamlı gelir olarak muhasebele�tirdi�i satı� amacıyla elde 
tutulan olarak sınıflandırılan duran varlık ile ili�kili herhangi bir birikmi� gelir veya gider tutarını ayrı ayrı 
gösterir. Elden çıkarılacak varlık grubunun, edinildi�inde satı� amaçlı sınıflandırma kriterlerine uyan yeni 
edinilmi� bir ba�lı ortaklık olması durumunda, varlık ve borçların ana sınıflamalarına ili�kin açıklamanın 
yapılması gerekmez. 

Finansal Araçlar  

Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması 

Grup, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal enstrumanın sözle�mesine taraf oldu�u 
takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. Grup finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece 
söz konusu varlıkların konu oldu�u sözle�meden do�an hakları üzerindeki kontrolünü kaybetti�i zaman 
kayıttan çıkarır. Grup finansal pasifi sadece ve sadece sözle�mede tanımlanan yükümlülü�ü ortadan kalkar, 
iptal edilir veya zaman a�ımına u�rar ise kayıttan çıkartır.  

Finansal araçların gerçe�e uygun de�eri  

Gerçe�e uygun de�er, bir finansal aracın bilgili ve istekli taraflar arasındaki bir cari i�lemde, herhangi bir 
ili�kiden etkilenmeyecek �artlar altında el de�i�tirebilece�i tutar olup, e�er varsa olu�an bir piyasa fiyatı ile en 
iyi bir �ekilde belirlenir.  

Finansal araçların tahmini gerçe�e uygun de�erleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
de�erleme yöntemleri kullanılarak belirlenmi�tir. Ancak, gerçe�e uygun de�er tahminde piyasa verilerinin 
yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa i�leminde 
elde edebilece�i de�erlerin göstergesi olmayabilir.  

A�a�ıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçe�e uygun de�eri belirlenebilen finansal araçların gerçe�e uygun 
de�erlerinin tahmininde kullanılmı�tır.  

Finansal Varlıklar 

Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin gerçe�e uygun de�erlerinin, kayıtlı 
de�erlerine yakla�tı�ı kabul edilmektedir. Bu tür finansal araçlardan ortaya çıkan kur farkı gider/gelirleri 
finansal gider/gelir hesabında raporlanmaktadır. 
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Kasa ve banka (mevduatlar dahil) maliyet bedeli ile gösterilen finansal varlıkların gerçe�e uygun de�erinin, 
kısa vadeli olmaları ve alacak kayıplarının ihmal edilebilir olması dolayısıyla kayıtlı de�erlerine yakla�tı�ı 
kabul edilmektedir.  

Kasa ve vadesiz mevduatta yer alan dövizli bakiyelerin de�erlenmesi sonucu ortaya çıkan kur farkı 
gider/gelirleri, finansal gider/gelir hesabında raporlanmaktadır. Vadeli mevduat (bloke ve blokesiz ) tutarı 
etkin faiz yöntemine göre de�erlenmekte olup, kazanç ve kayıplar, finansal gider/gelir hesabında 
raporlanmaktadır. Yatırım fonlarına ili�kin kazanç ve kayıplar, menkul kıymet satı� karı/zararı olarak 
finansman gider/gelir hesabında raporlanmaktadır.  

Menkul kıymet yatırımlarının gerçe�e uygun de�erleri bilanço tarihindeki piyasa fiyatları esas alınarak tahmin 
edilmi�tir.  

Ticari Alacaklar, etkin faiz yöntemine göre de�erlenmekte olup, do�an kazanç ve kayıplar, satı�lar ve 
finansman gider/gelirleri ile ili�kilendirilmektedir.   

Finansal Yükümlülükler 

Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, itfa edilmi� maliyet de�erleri üzerinden gösterilmi�tir. Döviz cinsinden 
olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlarından çevrilir ve bundan dolayı gerçe�e uygun de�erleri kayıtlı 
de�erlerine yakla�maktadır. 

Ticari borçlar, itfa edilmi� maliyet de�erleri üzerinden gösterilmi�tir. UMS 1 gere�i olarak, ticari borçlar 
i�letmenin normal faaliyet dönemi içinde kullanılan i�letme sermayesinin bir parçası olması nedeniyle, 
bilanço tarihinden itibaren on iki aydan daha uzun bir sürede ödenecek olsalar bile kısa vadeli olarak 
sınıflandırılmaktadır.  

Grup’un finansal borcunu raporlama dönemi sonrası en az on iki ay içinde yeniden finanse etmeyi veya 
döndürmeyi planlaması ve tercih etmesi durumunda, bu borç kısa dönemde ödenecek olsa bile, uzun vadeli 
olarak sınıflandırılır. Ancak, borcun yeniden finansmanı veya dönü�türülmesi i�letmenin tercihi de�ilse 
(örne�in, yeniden finansman sözle�mesinin mevcut olmaması ) yeniden finansman olasılı�ı dikkate alınmaz 
ve borç kısa vadeli olarak sınıflandırılır.  

Ticari ve finansal borçlar etkin faiz yöntemine göre de�erlenmekte olup, do�an kazanç ve kayıplar, satı�ların 
maliyeti ve finansman gider/gelir ile ili�kilendirilmektedir. 

UMS 39 ‘ Finansal Araçlar; Muhasebele�tirme ve Ölçme’ standardına göre finansal varlıklar dört grup olarak, 
finansal yükümlülükler iki grup olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal varlıklar; gerçe�e uygun de�er (GUD) 
farkı gelir tablosuna yansıtılan, vadeye kadar elde tutulacak, krediler ve alacaklar ile satılmaya hazır 
de�erleri içermektedir. Finansal yükümlülükler ise, gerçe�e uygun de�er farkı gelir tablosuna yansıtılan ve 
di�er finansal yükümlülükler olmak üzere iki grup olarak sınıflandırılmaktadır.  

Gerçe�e uygun de�er ölçümleri, her bir finansal varlık ve borçla ilgili muhasebe politikalarında açıklanmı�
olup, herhangi bir de�erleme i�lemi gerektiren ba�ka bir olay yoktur. Kasa ve bankaların defter de�erleri 
gerçe�e uygun de�ere yakın oldu�u kabul edilmektedir.  

Finansal Risk Yöntemi  

Tahsilat Riski 

�irket’in tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, 
�irket yönetimince geçmi� tecrübeleri ile birlikte piyasa ko�ulları ı�ı�ında de�erlendirilmekte ve uygun oranda 
�üpheli alacak kar�ılı�ı ayırmaktadır. (Not 38 - 39 ) 
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Kur Riski 

Kur riski herhangi bir finansal enstrüman de�erinin döviz kurundaki de�i�ikli�e ba�lı olarak de�i�mesinden 
do�maktadır. �irket’in i�letme yatırım ve finansman faaliyetlerinden do�an dövizli i�lemlerinin rapor tarihi 
itibariyle bakiyeleri Not 38’de açıklanmı�tır. �irket’in 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle net döviz pozisyonu( - ) 
oldu�u için, kurların yabancı para lehine arttı�ı durumlarda (Yabancı Paranın TL kar�ısında de�er kazandı�ı 
durumlarda ) yabancı para riski olu�turmaktadır. (Not 38 - 39 )  

Likidite Riski 

Likidite riski, bir i�letmenin finansal araçlara ili�kin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle 
kar�ıla�ma riskini ifade eder. �irket aktif ve pasiflerini vadesel da�ılımını dengeleyerek likidite riskini 
yönetmektedir. (Not 38 - 39 ) 

�li�kili Taraflar

UMS 24 ‘ �li�kili Tarafların Açıklamaları Standardı ‘ ; hissedarlık, sözle�meye dayalı haklar, aile ili�kisi veya 
benzeri yollarla kar�ı tarafı do�rudan ya da dolaylı bir �ekilde kontrol edilebilen veya önemli derecede 
etkileyebilen kurulu�lar, ili�kili kurulu� olarak tanımlar. �li�kili kurulu�lara aynı zamanda sermayedarlar ve 
�irket yöntemi de dahildir. �li�kili kurulu� i�lemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ili�kili kurulu�lar arasında 
bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.  

Bu finansal tablolar açısından �irket’in ortakları ve �irket ile dolaylı sermeye ili�kisinde olan firmalar, yönetim 
kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile di�er kilit yönetici personeller ‘ ili�kili taraflar’ olarak 
tanımlanmaktadır. Kilit yönetici personel, �irket’in (idari ya da di�er) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak 
üzere faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumlulu�una do�rudan veya dolaylı olarak 
sahip olan ki�ileri kapsamaktadır.(Not 37)  

Ola�an faaliyetler nedeniyle ili�kin taraflara yapılan i�lemler genel olarak piyasa ko�ullarına uygun fiyatlarla 
gerçekle�tirilmi�tir.  

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar  

Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, i�letme lehine veya aleyhine ortaya 
çıkan olayları ifade eder. UMS 10, ‘Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara �li�kin Uluslararası Muhasebe 
Standardı’ hükümleri uyarınca bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var oldu�una ili�kin yeni deliller 
olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal 
tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, �irket finansal tablolarını yeni duruma uygun �ekilde düzeltmektedir.  

Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Grup söz konusu ilgili dipnotlarda 
açıklamaktadır. (Bkz Not 40 )  

Nakit Akım Tablosu  

Nakit akım tablosu açısından, nakit; i�letmedeki nakit ile vadesiz mevduatı kapsar. Nakit benzerleri ise, tutarı 
belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de�erindeki de�i�im riski 
önemsiz olan yatırımlardır. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit yükümlülükler için elde bulundurulan ve
yatırımlar amacıyla veya di�er amaçlarla kullanılmayan varlıklardır. Bir varlı�ın nakit benzeri olarak kabul 
edilebilmesi için, de�eri kesinlikle saptanabilen bir nakde dönü�türülmesi ve de�erindeki de�i�im riskinin ise 
önemsiz olması �arttır. Buna göre, vadesi 3 ay veya daha az olan yatırımlar nakit benzeri yatırım olarak 
kabul edilir. Öz sermayeyi temsil eden menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, özünde nakit benzerleri 
olmadıkça nakit benzeri olarak kabul edilmez(Örne�in, vadesine kısa bir süre kala iktisap edilen ve üzerinde 
belirli bir itfa tarihi bulunan imtiyazlı hisse senetleri )  
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�irket ‘in nakit ve nakit benzerleri a�a�ıdaki gibidir. (Bkz Not 6 )  

  30.09.2013 31.12.2012

Kasa 92.295 61.737

TL 53.680 107.227

AVRO 10.397 20.859

USD 28.152 1.365

GBP 65 9

Banka Hesapları 1.213.886 240.442

     Vadesiz Banka Hesapları 1.198.186 129.460

TL 391.310 107.227

AVRO 35.390 20.859

USD 771.486 1.365

GBP 0 9

     Vadeli Banka Hesapları 15.700 110.982

TL 15.700 18.330

USD 0 92.652

Di�er Hazır De�erler 23.113 0

Di�er Menkul Kıymetler 203.634 0

 Toplam 1.532.927 302.179

�irket, net varlıklarındaki, de�i�imleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını de�i�en 
�artlara göre yönlendirme yetene�i hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akım 
tabloları düzenlemektedir.  

Nakit akım tablosunda, döneme ili�kin nakit akımları i�letme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. ��letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, �irket’in faaliyet 
alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları 
�irket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandı�ı ve elde etti�i yatırım 
faaliyetlerinden nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ili�kin nakit akımları, �irket’in finansman 
faaliyetlerinde kullandı�ı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.  

Faaliyet Bölümlerine Göre Raporlama  

Faaliyet bölümü, bir i�letmenin;  

(a) Hasılat elde edebildi�i ve harcama yapabildi�i (aynı i�letmenin di�er kısımları ile yapılan 
i�lemlere ili�kin hasılat ve giderler de dahil olmak üzere ) i�letme faaliyetlerinde bulunan, 

(b) Faaliyet sonuçlarının bölüme tahsis edilecek kaynaklara ili�kin kararların alınması ve 
bölümün performansının de�erlendirilmesi amacıyla i�letmenin faaliyetlerine ili�kin karar 
almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildi�i ve  

(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut oldu�u bir kısmını ifade etmektedir.  

Raporlanabilir Bölümler 

�irket, her bir faaliyet bölümüne ili�kin a�a�ıdaki bilgiler ayrı olarak raporlar;  

(i) Yukarıdaki paragraflara ( a,b ve c paragrafları) uygun olarak belirlenmi� olanları veya ilgili 
bölümlerin iki veya daha fazlasının bir araya getirilmesinden elde edilen sonuçları ve  

(ii) A�a�ıdaki sayısal alt sınırlar maddesinde sunulan e�ik de�erleri geçenleri ayrı olarak 
raporlamaktadır.  
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Sayısal Alt Sınırlar 

�irket, a�a�ıdaki sayısal alt sınırlarından herhangi birini kar�ılayan faaliyet bölümüne ili�kin bilgiyi ayrı 
raporlar,  

(a) ��letme dı�ı mü�terilere yapılan satı�lar ve bölümler arası satı�lar veya transferler de dahil olmak 
üzere raporlanan hasılatının, i�letme içi ve dı�ı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatın %10’unu 
veya daha fazlasını olu�turması,  

(b) Raporlanan karının ve zararının mutlak tutarlarını zarar bildirmemi� olan tüm faaliyet bölümlerinin 
birle�tirilerek raporlanmı� zararının mutlak rakamlarla %10’u veya daha fazla olması, 

(c) Varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u veya daha fazlası olması. 

2.5 Önemli Muhasebe De�erlendirme, Tahmin ve Varsayımları ile Belirsizliklerin Kaynakları  

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, �arta 
ba�lı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin 
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe de�erlendirme, 
tahmin ve varsayımları, geçmi� tecrübe, di�er faktörler ile o günün ko�ullarıyla gelecekteki olaylar hakkında 
makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak de�erlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin 
mevcut olaylar ve i�lemlere ili�kin en iyi bilgilerine dayanmasına ra�men, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık 
gösterilebilir.  

Grup finansal tablolarını hazırlarken kullandı�ı önemli tahminler ve varsayımlara a�a�ıdaki dipnotlara yer 
verilmi�tir.  

Not 2    Gerçe�e uygun de�erlerin belirlenmesi  

Not 35     Ertelenmi� vergi varlı�ı ve yükümlülükleri  

Not 22, 23   Kar�ılıklılar Ko�ullu Varlık ve Yükümlülükler, Taahhütler   

Not 24    Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 

Not 2, 18, 19       Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri ve de�er dü�üklü�ü   
                                   kar�ılıkları   

Not 37   �li�kili Taraf Açıklamaları  

Not 10, 38, 39   Ticari alacaklar de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı  

Not 26    Gelir Tahakkukları 

Bilanço tarihinde, gelecek raporlama döneminde varlık ve yükümlülükler üzerinde önemli düzeltmelere neden 
olabilecek belirli bir risk ta�ıyan ve gelecek dönem ile ilgili olan varsayımlar ve hesaplanma belirsizli�inin 
kaynakları a�a�ıda açıklanmı�tır.  

a) Ertelenmi� vergi, ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirin olu�masının muhtemel oldu�u tespiti halinde 
kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilir gelirin olu�masının muhtemel oldu�u durumlarda ertelenmi�
vergi aktifi ta�ınan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Grup 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle 
ta�ınan vergi zararlarını tekrar gözden geçirmi�tir.  

b) Faydalı ömürlerin belirlenmesi, �üpheli alacak kar�ılı�ının belirlenmesi ( Not 10 ve 38, 39 ) dava ve 
di�er borç kar�ılıklarının hesaplanması (Not 22, 23 ) ve kıdem tazminatı kar�ılı�ının hesaplanması 
(Not 24 ) sırasında da yönetim tarafından bazı varsayımlar ve öngörüler kullanılmı�tır.  
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NOT.3: ��LETME B�RLE�MELER�  

AYDEM�R Elektrik Üretim Anonim �irketi:

�irket; AYDEM�R Elektrik Üretim Anonim �irketi nin % 99 hissesinin satın alınarak Utopya Grubuna 
katılmasına 14 Aralık 2012 tarihinde karar vermi�tir. Satın alma i�lemleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar 
tamamlanmı�, ancak gerekli tescil ve ilan i�lemleri 24 Ocak 2013 tarihinde yapılmı� olup, 30 Ocak 2013 tarih 
ve 8247 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmı�tır. �irketin merkez adresi 15 Ocak 2013 tarih 
8236 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde �lkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Cadde NO:79/10 
Çankaya/Ankara olarak de�i�tirilmi�tir. �irketin faaliyet konusu Isparta �li sınırları içerisinde bulunan 
Çukurçayı Hidroelektrik Santralinden elektrik üretimi yapmak ve satmaktır. 

Satın alma i�lemi nedeniyle 31.12.2012 döneminde hesaplanan negatif �erefiye a�a�ıdaki gibidir. 

��tirak Edilen Ba�lı Ortaklı�ın Adı, 
Ünvanı 

Hisselerin 
�ktisap 
Tarihi 

Özkaynak 
Tutarından 

��tirak Oranına 
Dü�en Pay 

Alı� De�eri 
(Maliyeti) 

Negatif 
�erefiye 

AYDEM�R Elektrik Üretim Anonim �irketi  14.12.2012 12.497.756 7.822.997 -4.674.759

�ktisaptan Kaynaklanan tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerin gerçe�e uygun de�eri a�a�ıdaki gibidir 

Zedur �n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.�ti.:

�irket, Ba�lı Ortaklı�ı olan Zedur �n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret 
Ltd.�ti.’nin %94,5 oranında hisselerini 31.03.2010 Tarihinde satın almı�tır. Bir yıl içerisinde elden çıkartılması 
amacıyla alınmı� olan hisseler satı� amacıyla elde tutulan duran varlıklar hesap grubunda raporlanmı�tır. Bir 
yıllık süre içerisinde, potansiyel alıcılarla satı� ko�ullarında anla�maya varılmaması nedeniyle ZEDUR �n�aat 
Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Limited �irket hisseleri satılmamı�tır. Söz 
konusu tebli�, hükümlerine uygun olarak ana ortaklık ve ba�lı ortaklı�ın mali tabloları konsolide edilerek 
sunulmu�tur.  

Satın alma i�lemi nedeniyle önceki dönemde hesaplanan �erefiye a�a�ıdaki gibidir. 

��tirak Edilen Ba�lı Ortaklı�ın Adı, Ünvanı 
Hisselerin 
�ktisap Tarihi

Özkaynak 
Tutarından 

��tirak Oranına 
Dü�en Pay 

Alı� De�eri 
(Maliyeti)  

�erefiye 

Zedur �n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik 
Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.�ti. 

31.03.2010 9.016.862 9.450.250 433.388 

NOT.4 �� ORTAKLIKLARI  

Utopya �n�.- Kılıçkap �n�. Adi Ortaklı�ının mali tablolardaki de�eri önemlilik derecesi dikkate alınarak 
özkaynak yöntemine göre konsolide edilmemi�, finansal tablolarda “finansal yatırımlar” içerisinde 
raporlanmı�tır.  
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NOT.5: FAAL�YET BÖLÜMLER�NE GÖRE RAPORLAMA  

�irketin Turizm Gelirleri, Alanya �lçesi Kargıcak Köyü Mevkiinde bulunan 5 Yıldızlı Otel Kompleksi 
Gelirlerinden olu�maktadır. Turizm gelirleri önceki yıla göre artı� göstermi�tir. �n�aat gelirleri daha önce 
yapımı tamamlanmı� olan daire satı�ları ve in�aat malzemesi satı�ından olu�maktadır. �irketin yeni in�aat 
i�leri üstlenmemi� olması ve yapımı tamamlanmı� satı�a hazır daire, dükkan vb. kıymeti bulunmadı�ından 
in�aat gelirleri azalmaktadır. 31.12.2012 dönemindeki menajerlik gelirleri Ba�lı Ortaklı�ı olan ZEDUR A.�. 
nin menajerlik faaliyetinden olu�maktadır. Grubun hasılatına ili�kin detay bilgiler a�a�ıda ve Dipnot 28 de 
açıklanmı�tır.  

1 Ocak- 30 Eylül 2013 

  Turizm �n�aat 
Avm 

��letmecili�i Menajerlik Elektrik Üretim Toplam 

Satı� Gelirleri 30.608.990 - - - 1.343.555 31.952.545

Satı�ların Maliyeti(-) -21.025.408 - - - -2.015.638 -23.041.047

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.583.582 0 0 0 -672.083 8.911.498

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler - - - - - 0

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-) - - - - - 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0 0 0 0

BRÜT KAR/ZARAR 9.583.582 0 0 0 -672.083 8.911.498

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) -1.291.810 - - - 0 -1.291.810

Genel Yönetim Giderleri (-) -3.940.755 - - - -53.835 -3.994.591

Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) 0 - - - - 0

Di�er Faaliyet Gelirleri (*) 431.483 - - - 22.058 453.541

Di�er Faaliyet Giderleri (*) (-) -978.000 - - - -9.065 -987.065

FAAL�YET KARI/ZARARI 3.804.499 0 0 0 -712.926 3.091.573

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 2.304.591 - - - 166.007 2.470.598

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) -10.996.991 - - - -1.864.355 -12.861.346
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES�
KARI/ZARARI -4.887.901 0 0 0 -2.411.274 -7.299.175

  

 Toplam Varlıklar  - - - - - -

 Toplam Yükümlülükler  - - - - - -

1 Ocak- 30 Eylül 2012 

  Turizm �n�aat
Avm 

��letmecili�i Menajerlik Elektrik Üretim Toplam 

Satı� Gelirleri 27.235.396 295.390 - 1.053.200 - 28.583.986

Satı�ların Maliyeti(-) -16.304.204 -150.000 - - - -16.454.204

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.931.192 145.390 0 1.053.200 0 12.129.782

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler - - - - - -

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-) - - - - - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0 0 0 0

BRÜT KAR/ZARAR 10.931.192 145.390 0 1.053.200 0 12.129.782

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) -1.732.977 - - - - -1.732.977

Genel Yönetim Giderleri (-) -2.386.073 -729.745 - -525.895 - -3.641.713

Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) - - - - - 0

Di�er Faaliyet Gelirleri (*) 594.077 159.926 - 30.591 - 784.594

Di�er Faaliyet Giderleri (-) -994.559 -260.496 -10.671 -42.864 - -1.308.590

FAAL�YET KARI/ZARARI 6.411.660 -684.925 -10.671 515.032 0 6.231.096

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 3.402.207 46.078 - 34.031 - 3.482.316

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) -4.076.133 -399.727 - -26.599 - -4.502.459
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES�
KARI/ZARARI 5.737.734 -1.038.574 -10.671 522.464 0 5.210.953

  

 Toplam Varlıklar  - - - - - -

 Toplam Yükümlülükler  - - - - - -

(*) Detayı Dipnot 31 de gösterilmi�tir. 
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1 Temmuz- 30 Eylül 2013 

  Turizm �n�aat
Avm 

��letmecili�i Menajerlik Elektrik Üretim Toplam 

Satı� Gelirleri 20.062.565 - - - 36.498 20.099.063

Satı�ların Maliyeti(-) -8.856.672 - - - -623.862 -9.480.534

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.205.893 0 0 0 -587.364 10.618.529

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler - - - - - 0

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-) - - - - - 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0 0 0 0

BRÜT KAR/ZARAR 11.205.893 0 0 0 -587.364 10.618.529

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) -524.603 - - - 0 -524.603

Genel Yönetim Giderleri (-) -1.350.584 - - - -19.886 -1.370.471

Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) 0 - - - - 0

Di�er Faaliyet Gelirleri (*) 156.727 - - - 0 156.727

Di�er Faaliyet Giderleri (-) -25.915 - - - -2.013 -27.929

FAAL�YET KARI/ZARARI 9.461.518 0 0 0 -609.264 8.852.253

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 395.131 - - - 1 395.133

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) -4.513.307 - - - -706.853 -5.220.160
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES�
KARI/ZARARI 5.343.342 0 0 0 -1.316.116 4.027.226

  

 Toplam Varlıklar  - - - - - -

 Toplam Yükümlülükler  - - - - - -

1 Temmuz- 30 Eylül 2012

  Turizm �n�aat
Avm 

��letmecili�i Menajerlik Elektrik Üretim Toplam 

Satı� Gelirleri 17.300.697 59.500 - - - 17.360.197

Satı�ların Maliyeti(-) -8.118.575 - - - -8.118.575

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.182.122 59.500 - 0 0 9.241.622

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Gelirler  - - - - -

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di�er Giderler (-)  - - - - -

Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0 0 0 0 0

BRÜT KAR/ZARAR 9.182.122 59.500 - 0 0 9.241.622

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) -519.273 - - - - -519.273

Genel Yönetim Giderleri (-) -899.069 -197.755 - -141.137 - -1.237.961

Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) - - - - - 0

Di�er Faaliyet Gelirleri (*) 386.186 384 - 29.832 - 416.402

Di�er Faaliyet Giderleri (-) -247.106 -181.476 - -2.765 - -431.347

FAAL�YET KARI/ZARARI 7.902.860 -319.347 0 -114.070 0 7.469.443

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Gelirler 253.307 1.091 - 34.008 - 288.406

(Esas Faaliyet Dı�ı) Finansal Giderler (-) -2.470.941 -158.117 - -9.059 - -2.638.117
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER VERG� ÖNCES�
KARI/ZARARI 5.685.226 -476.373 0 -89.121 0 5.119.732

  

 Toplam Varlıklar  - - - - - -

 Toplam Yükümlülükler  - - - - - -
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NOT.6: NAK�T VE NAK�T BENZERLER�  

  30.09.2013 31.12.2012

Kasa 92.295 61.737

TL 53.680 107.227

AVRO 10.397 20.859

USD 28.152 1.365

GBP 65 9

Banka Hesapları 1.213.886 240.442

     Vadesiz Banka Hesapları 1.198.186 129.460

TL 391.310 107.227

AVRO 35.390 20.859

USD 771.486 1.365

GBP 0 9

     Vadeli Banka Hesapları 15.700 110.982

TL 15.700 18.330

USD 0 92.652

Di�er Hazır De�erler 23.113 0

Di�er Menkul Kıymetler 203.634 0

 Toplam 1.532.927 302.179

NOT 7- F�NANSAL YATIRIMLAR 

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar       

  Hisse Oranı  % 30.06.2013 31.12.2012

Antalya Güç Birli�i Holding 0,20% 46.562 46.562

ZD - Yuner Ortak Giri�imi 55% 0 550

Utopya �n�.- Kılıçkap �n�. Adi Ortaklı�ı 50% 500 500

Ça� 1 Yapı �n�.turz.Madencilik Tic ve San.  A.�.* 19% 5.380.000 5.380.000

Toplam   5.427.062 5.427.612

(*) �irketin %19 oranında ortak oldu�u Ça� 1 Yapı A.�.’ Maltepe AVM’ nin mülkiyetinin %43,23’ üne sahiptir.  
Mülkiyetin kalan % 56,77 oranına sahip olan �lbank A.�. söz konusu hisselerini Çankaya Belediyesine 
satmı�tır. Di�er ortak Ça� 1 Yapı A.�.’ de kendi hisselerini satmak üzere Çankaya Belediyesi ile görü�melere 
ba�lamı�tır. Bu konu ile ilgili olarak 03.04.2013 tarihinde KAP’ a özel durum açıklaması ile duyurulmu�tur. 

��tirak olan Ça� 1 Yapı A.�.’ nin devamlı bir ticari faaliyetinin olmaması, Grup tarafından finanse edilmesi ve 
Grup’ un ��tirak Yönetiminde yer almaması sebebiyle Grup’un yönetimde etkinli�e sahip olmadı�ı kanaatine 
varılmı� ve Özkaynak Yöntemiyle de�erlenmemi�tir. Henüz Grup Yönetim Kurulu’ nun, Ça� 1 Yapı A.�.’ 
sahip oldu�u Maltepe AVM hisselerinin satı�ına yönelik bir karar almaması sebebiyle de satılmaya hazır 
finansal varlıklar grubunda sınıflandırılmı�tır.  
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NOT.8 F�NANSAL BORÇLAR 

  30.09.2013 31.12.2012 ��       ��

Kısa Vadeli Borçlanmalar   ��     ��

Banka Kredileri 5.985.619 9.463.175 ��     ��

U.V.Banka Kredilerinin Anapara Taksit ve Faizleri 6.499.279 4.880.219 ��     ��

Toplam 12.484.898 14.343.394 �� �� �� �� ��

    �� �� �� �� ��

  30.09.2013 31.12.2012 ��
�

��

�

��

Uzun Vadeli Borçlanmalar     ��
�

��

�

��

Banka Kredileri 46.385.014 40.229.434 ��
�

��

�

��

Toplam 46.385.014 40.229.434 ��
�

��

�

��

  �� �� ��
�

��

�
��

Kısa Vadeli Banka Kredileri: �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� ��

    Orijinal Para Cinsi TL Kar�ılı�ı Ortalama Faiz Oranı

    30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012

Banka Kredileri/TL TL 5.985.619 9.463.175 5.985.619 9.463.175 13,00% 13,00%

Banka Kredileri/AVRO AVRO 1.878.355 1.696.186 5.162.471 3.988.919 5,50%-7,00% 7,00%

Banka Kredileri/USD USD 657.167 500.000 1.336.808 891.300 6,15% 6,15%

    12.484.898 14.343.394

  �� �� �� �� �� �� ��

Uzun Vadeli Banka Kredileri: �� �� �� �� �� �� ��

  �� �� �� �� �� �� ��

    Orijinal Para Cinsi Ortalama Faiz Oranı TL Kar�ılı�ı

    30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012

  USD 9.500.000 9.500.000  6.15%  6.15% 19.324.900 16.934.700

  AVRO 9.845.770 9.905.487 5,50% 7,00% 27.060.114 23.294.734

          46.385.014 40.229.434 

NOT.9 ERTELENM�� GEL�RLER 

  30.09.2013 31.12.2012

Kısa Vadeli Di�er Yükümlülükler 

Gelecek Aylara ait Gelirler 13.990 0

  13.990 0

      

  30.09.2013 31.12.2012

Uzun Vadeli Di�er Yükümlülükler 

Gelecek yıllara ait gelirler 94.415

  94.415 0
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NOT.10 T�CAR� ALACAK VE BORÇLAR  

NOT.10 T�CAR� ALACAKLAR VE 
BORÇLAR  �� ��

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar     

  30.09.2013 31.12.2012

�li�kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.771.514 3.731.969

�li�kili Taraflardan Ticari Alacaklar(*) 4.189.634 2.581.971

Alacak Senetleri 1.775.809 8.961.908

Alacak Senetleri  Reeskontu(-)  -19.858 -507.388

�üpheli Alacaklar  1.257.484 911.946

�üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı (-) -1.257.484 -911.946

  12.717.099 14.768.460

  

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar     

  30.09.2013 31.12.2012

�li�kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0

�li�kili Taraflardan Ticari Alacaklar(*) 0 0

Alacak Senetleri 0 0

Alacak Senetleri  Reeskontu(-)  0 0

�üpheli Alacaklar  0 0

�üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı (-) 0 0

  0 0

  

Kısa Vadeli Ticari Borçlar

  30.09.2013 31.12.2012

Ticari Borçlar(**) 4.692.480 3.605.320

�li�kili Taraflara Ticari Borçlar(*) 0 6.000

Borç Senetleri 5.301.474 4.430.993

Borç Senetleri  Reeskontu(-)  -77.504 -175.100

  9.916.450 7.867.213

  �� ��

Uzun Vadeli Ticari Borçlar

  30.09.2013 31.12.2012

Ticari Borçlar 0 0

�li�kili Taraflara Ticari Borçlar 0 0

Borç Senetleri 0 0

Borç Senetleri  Reeskontu(-)  0 0

  0 0

(*) detayı not 37’de açıklanmı�tır.

(**) �irket, yıllık 1.352.268 TL kira bedeli ile �ller Bankasından kiralamı� oldu�u Maltepe (Ankara), Yer altı 
Katlı Otopark ve Ticaret Merkezi kira kontratını Belediyenin, imara aykırılıklar tespit etmesi ve bu nedenle 
AVM ‘de bulunan ma�azaların i�yeri açma ve çalı�ma ruhsatlarını iptal edilmesi, bunlara ba�lı olarak da 
kiracıların kira sözle�melerini fesih etmesi, i�yerlerini kiraya vermede güçlük ya�anması nedeniyle haklı 
sebep göstererek 2011 yılı A�ustos sonundan geçerli olmak üzere tek taraflı olarak feshetmi�tir. Buna ba�lı 
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olarak da 2010 yılına ait 1.483.128,16,-TL, 2011 yılına ait 1.399.142,95,-TL olmak üzere toplam 
2.882.271,11,-TL kira bedelinden sorumlu olmayaca�ı talebiyle �ller Bankası aleyhine dava açmı�tır. Bu dava 
açma i�lemi üzerine �ller Bankasına verilmi� olan 1.355.000 TL tutarındaki teminat mektubu �ubat 2012 
döneminde nakde çevrilmi�tir. �irket avukatlarından alınan görü�e göre açılan davanın �irket lehine 
sonuçlanması halinde ortada ödenecek bir kira borcu kalmayaca�ı için nakde çevrilen teminat tutarı firmaya 
iade edilecektir. Davanın �irket aleyhine sonuçlanması halinde ise nakde çevrilmi� olan teminat mektubu 
tutarı �irketin iller bankasına olan borcundan dü�ülecektir.     

�üpheli ticari alacak kar�ılı�ının 30.09.2013 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona 
eren dönemler içindeki hareketleri a�a�ıdaki gibidir: 

  �� ��

  30.09.2013 31.12.2012

Dönem Ba�ı 911.946 577.154

Tahsilat  -    -   

Yıl �çinde Ayrılan Kar�ılıklar  345.538 334.792

Dönem Sonu 1.257.484 911.946

NOT.11 D��ER ALACAK VE BORÇLAR  

NOT.11 D��ER ALACAK VE BORÇLAR  �� ��

Di�er Kısa Vadeli Alacaklar 30.09.2013 31.12.2012

�li�kili Taraflardan Di�er Alacaklar(*) 1.045.261 5.274.666

Verilen Depozito ve Teminatlar 762 204

Vergi Dairesinden Alacaklar 0 0

Di�er Çe�itli Alacaklar 612.729 265.803

  1.658.752 5.540.673

  

Di�er Uzun Vadeli Alacaklar 30.09.2013 31.12.2012

�li�kili Taraflardan Di�er Alacaklar 2.540.142 0

Verilen Depozito ve Teminatlar 59.617 59.617

Vergi Dairesinden Alacaklar 0 0

Di�er Çe�itli Alacaklar 0 0

  2.599.759 59.617

  

Di�er Kısa Vadeli Borçlar 30.09.2013 31.12.2012

�li�kili Taraflara Di�er Borçlar 40.433 0

Personele Borçlar 566.637 268.919

Alınan Depozito ve Teminatlar 0 21.600

Di�er Çe�itli Borçlar 5.674.392 388.615

  6.281.462 679.134

  

Di�er Uzun Vadeli Borçlar 30.09.2013 31.12.2012

�li�kili Taraflara Di�er Borçlar(*) 0 0

Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0

Di�er Çe�itli Borçlar 0 0

  0 0
 (*)detayı not 37’de açıklanmı�tır. 
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NOT.12 CAR� DÖNEM VERG�S�YLE �LG�L� VARLIKLAR 

Cari Dönem Vergisiyle �lgili Kısa Vadeli Varlıklar 30.09.2013 31.12.2012

Pe�in Ödenen Vergiler  107 0

  

  107 0

  

Cari Dönem Vergisiyle �lgili Uzun Vadeli Varlıklar 30.09.2013 31.12.2012

Pe�in Ödenen Vergiler  0 0

  

  0 0

NOT.13 STOKLAR   

  30.09.2013 31.12.2012

�lk Madde ve Malzemeler 1.294.973 3.451.873

Mamüller                -                     -      

 Toplam 1.294.973 3.451.873

* Stoklar, Otelde kullanılacak ve kısa sürede tüketilecek olan yiyecek, içecek, temizlik malzemeleri, yakıt ve 
kırtasiye malzemeleri gibi ürünler ile in�aat malzemelerinden olu�maktadır.  

NOT.14 PE��N ÖDENM�� G�DERLER 

Kısa Vadeli Pe�in Ödenmi� Giderler 30.09.2013 31.12.2012

Verilen Sipari� Avansları 1.156.166 1.405.354

Gelecek Aylara Ait Giderler  1.356.844 2.062.889

�� 2.513.010 3.468.243

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

Uzun Vadeli Pe�in Ödenmi� Giderler 30.09.2013 31.12.2012

Verilen Sipari� Avansları 353.727 0

Gelecek Yıllara Ait Giderler  909.749 0

��   ��

�� 1.263.476 0
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NOT.15 KISA VE UZUN VADEL� KAR�ILIKLAR 

Kısa Vadeli Kar�ılıklar 30.09.2013 31.12.2012
������������	�
����������������������������������
������������ "� "�

��
�������������������������� "� "�

�� �� ��

  0 0

�� �� ��

Uzun Vadeli Kar�ılıklar 30.09.2013 31.12.2012

������������	�
����������������������������������
������������ !��
()"� !*+
,���

��
�������������������������� "� "�
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  599.320 516.849

NOT.16 ÖZKAYNAK YÖNTEM�YLE DE�ERLENEN YATIRIMLAR 

Yoktur. (31.12.2012: Yoktur.)  

NOT.17 YATIRIM AMAÇLI GAYR�MENKULLER 

  01.01.2013 �laveler Çıkı�lar Transfer 30.09.2013 

            

Arazi ve Arsalar 2.185.257  -    -    -   2.185.257

Binalar 1.605.104  -    -    -   1.605.104

  3.790.361 - -  -   3.790.361

�� �� �� �� �� ��

  01.01.2012 �laveler Çıkı�lar Transfer 31.12.2012 

          

Arazi ve Arsalar  -    -    -   2.185.257 2.185.257

Binalar 222.772  -    -   1.382.332 1.605.104

  222.772 - - 3.567.589 3.790.361

�� �� �� �� �� ��

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabında yer alan varlıklar a�a�ıda tablo halinde gösterilmi�tir. 
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Firma, �irket orta�ı Zekai DURSUN adına kayıtlı bulunan Ankara �li Çankaya �lçesi 441 Cadde 486 Sokak 
No: 10 adresindeki dükkanı De�erleme �irketine de�er tespiti yaptırmı� ve bu de�er üzerinden satın alarak 
binalar hesabına kaydetmi�tir. Söz konusu dükkan 2011 yılında kiraya verilerek kira geliri elde edilmeye 
ba�lanmı�tır. Bu nedenle binalar hesabından, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabına aktarılmı�tır. 
Ekspertiz raporunda arsa payı ayrı olarak gösterilmi�tir. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabında ekspertiz 
raporuna göre söz konusu dükkanın arsa payı ayrı bina de�eri ayrı olarak gösterilmi� ve ayrı ayrı 
raporlanmı�tır. Grup, daha önceki dönemde arsa ve araziler ve binalar hesabında görünen bazı 
gayrimenkulleri satmaya ve kiralamaya karar vermi�tir. Söz konusu gayrimenkuller �irket yönetimince alınan 
bu kararlar do�rultusunda yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına aktarılmı�tır. Yatırım amaçlı 
gayrimenkullerrin de�eri 3.790.361 TL’ dir. Bu tutarın tamamı 2012 yılında aktarılmı�tır. Önceki dönemde bu 
hesapta yer alan tutar ile birlikte dönem sonunda hesapta gösterilen gayrimenkullerin toplam de�eri 
3.790.361 TL’dir. 

NOT.18 MADD� DURAN VARLIKLAR 

  01.01.2013 �laveler Çıkı�lar Transfer 30.09.2013 

Maliyetler           

Arazi ve Arsalar 4.599.739 6.002 4.605.741

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 6.113.139 5.897.764 12.010.903

Binalar 33.798.723 7.201.002 40.999.725

Makine, tesis ve cihazlar 7.767.212 12.712 7.779.924

Ta�ıtlar 726.245 63.559 789.804

Demirba�lar 12.023.001 823.004 12.846.005

Özel Maliyetler 8.099.611 0 -8.099.611 0

Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.108.969 220.000 1.328.969

Utopya World Otel De�er Artı�ı 82.407.495 82.407.495

Çukurçayı HES De�er Artı�ı 12.312.734 12.312.734

  168.956.868 14.224.042 0 -8.099.611 175.081.300

            

Birikmi� amortismanlar 01.01.2013 �laveler Çıkı�lar Transfer 30.09.2013 

Binalar 3.896.890 904.886 4.801.776

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 306.820 922.347 1.229.168

Makine, tesis ve cihazlar 2.499.091 642.916 3.142.007

Ta�ıtlar 386.442 63.819 450.261

Demirba�lar 6.796.495 795.671 7.592.166

Özel Maliyetler 589.992 -589.992 0

  14.475.731 3.329.640 0 -589.992 17.215.379

  



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL 2013 TAR�H� �T�BAR�YLE KONSOL�DE 
F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

41 

Net Kayıtlı De�eri 154.481.138 10.894.402 0 -7.509.619 157.865.921

  �� �� �� �� ��

  01.01.2012 �laveler Çıkı�lar Transfer 31.12.2012 

Maliyetler           

Arazi ve Arsalar 6.562.116 222.882  -   -2.185.257 4.599.741

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri  -   6.113.139  -    -   6.113.139

Binalar 35.649.890 577.935 -1.046.770 -1.382.332 33.798.723

Makine, tesis ve cihazlar 1.874.134 5.893.077  -    -   7.767.211

Ta�ıtlar 1.001.736 225.270 -500.760  -   726.246

Demirba�lar 9.395.225 1.532.261  -   1.095.515 12.023.001

Özel Maliyetler 1.584.066 4.318.663  -   2.196.881 8.099.610

Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.504.606  -    -   -3.395.637 1.108.969

Utopya World Otel De�er Artı�ı 82.407.495  -    -    -   82.407.495

Çukurçayı HES De�er Artı�ı  -   12.312.733  -    -   12.312.733

  142.979.268 31.195.960 -1.547.530 -3.670.830 168.956.868

            

Birikmi� amortismanlar 01.01.2012 �laveler Çıkı�lar Transfer 31.12.2012 

Binalar -3.207.119 -714.056 24.285                    -   -3.896.890

Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri  -   -306.820                    -                      -   -306.820

Makine, tesis ve cihazlar -1.632.281 -866.810                    -                      -   -2.499.091

Ta�ıtlar -413.524 -88.728 115.810                    -   -386.442

Demirba�lar -5.862.072 -934.423                    -                      -   -6.796.495

Özel Maliyetler -34.436 -555.556                    -                      -   -589.992

  -11.149.432 -3.466.393 140.095 - -14.475.730

  

Net Kayıtlı De�eri 131.829.836 154.481.138

Firma sahip oldu�u 5 yıldızlı Otel kompleksini IAS 16.madde 31-32 de yer alan yeniden de�erleme modeli 
kapsamında, Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 07.06.2011 tarihi itibariyle de�er tespiti yaptırmı�tır. 
Mahkeme Otel kompleksini piyasa de�erini 50.485.000 Euro, (50.485.000x2,3068=)116.458.798 TL olarak 
tespit etmi�tir. IAS 16 Madde 35.b bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde Otel kompleksi brüt defter 
de�eri ile netle�tirilerek net tutar yeniden de�erleme sonrasındaki de�ere getirilmi�tir. Aynı standardın 
madde 39’da yer alan düzenlemeye göre de�er artı�ı (116.458.798- 34.051.303)=82.407.495 TL olarak 
hesaplanmı�tır. 

Firma 14 Aralık 2012 tarihinde satın alınmasına karar verdi�i ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar satın alma 
i�lemlerini tamamladı�ı AYDEM�R Elektrik Üretim A.�.’ ne ait Çukurçayı Hidroelektrik Santralini IAS 
16.madde 31-32 de yer alan yeniden de�erleme modeli kapsamında uzman kurulu� Anreva Kurumsal 
Gayrimenkul De�erleme ve Danı�manlık A.�. �irketine 31.12.2012 tarihi itibariyle de�er tespiti yaptırmı�tır. 
Anreva Kurumsal Gayrimenkul De�erleme ve Danı�manlık A.�. Çukurçayı Hidroelektrik Santralinin piyasa 
de�erini ~13.137.000 Dolar (13.137.000 x 1,7889=) 23.500.000 TL olarak tespit etmi�tir. IAS 16 Madde 35.b 
bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde Çukurçayı Hidroelektrik Santrali brüt defter de�eri ile 
netle�tirilerek net tutar yeniden de�erleme sonrasındaki de�ere getirilmi�tir. Aynı standardın madde 39’da 
yer alan düzenlemeye göre de�er artı�ı (23.500.000 TL-11.187.267 TL) = 12.312.733 TL olarak 
hesaplanmı�tır. 
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NOT.19 MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

  01.01.2013 �laveler Çıkı�lar Transfer 30.09.2013 

Maliyetler           

Di�er Maddi Olmayan Duran Varlıklar 559.850 6.100     565.950 

  559.850 6.100 - - 565.950 

            

Birikmi� amortismanlar 01.01.2013 �laveler Çıkı�lar Transfer 30.09.2013 

Di�er Maddi Olmayan Duran Varlıklar -254.828 -29.770     -284.598 

  -254.828 -29.770 - - -284.598 

            

Net Kayıtlı De�eri 305.022       281.352 

�� �� �� �� ��

  01.01.2012 �laveler Çıkı�lar Transfer 31.12.2012 

Maliyetler           

Di�er Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.250 555.600            -                       -   559.850 

  4.250 555.600            -                       -   559.850 

            

Birikmi� amortismanlar 01.01.2012 �laveler Çıkı�lar Transfer 31.12.2012 

Di�er Maddi Olmayan Duran Varlıklar -1.417 -253.411            -                       -   -254.828 

  -1.417 -253.411            -                       -   -254.828 

            

Net Kayıtlı De�eri 2.833       305.022 

NOT.20: �EREF�YE   

30.09.2013 

Zedur �n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım A.�. 433.388

Toplam 433.388

Firma, AYDEM�R Elektrik Üretim Anonim �irketi nin % 99 hissesinin satın alınarak Ütopya Grubuna 
katılmasına 14 Aralık 2012 tarihinde karar vermi�tir. Satın alma i�lemleri 31 Aralık 2012 tarihine kadar 
tamamlanmı� olup bu alım nedeni ile 4.674.759 TL negatif �erefiye hesaplanmı�tır. Ba�lı Ortaklık alımına 
ili�kin 4.674.759 TL tutarındaki negatif �erefiye 2012 yılında sonuç hesaplarına alınmı�tır.  

Zedur �n�aat Turizm Seyahat ve Acentecilik Menajerlik Yayın Yapım Ticaret Ltd.�ti.’nin % 94,50 hissesini 
31.03.2010 Tarihinde satın almı�tır. Bu alım nedeniyle 433.388 TL �erefiye hesaplamı�tır.  
  
NOT.21 DEVLET TE�V�K VE YARDIMLARI 

Yoktur. (31.12.2012: Yoktur.)  
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NOT.22-23 KAR�ILIKLAR, KO�ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, TAAHHÜTLER 

a) �irket tarafından verilen teminat, ipotek ve rehinler:

�irketin 30.09.2013, 31.12.2012 tarihleri itibariyle �irketin teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ili�kin tabloları 
a�a�ıdaki gibidir: 
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Açıklama 
�potek ise 
Derecesi  

Ne �çin 
Verildi�i 

�potek 
Tes.Tarihi Cinsi 

Orijinal 
Tutarı �.����	��� �

�

Ankara Çubuk 475 Ada/1 Parsel 1. Derece Kredi Teminatı 22.07.2009 Arsa $1.900.000 (
,+�
�,"����
�Bartın Merkez 1. Derece Kredi Teminatı 16.07.2009 Arsa $992.000 )
"*2
�)+����
�

Alanya Kargıcak 192 Ada/1 
Parsel 1. Derece Kredi Teminatı 11.07.2007 Otel € 20.000.000 !�
�+,
"""����

�
Ankara Çankaya 26111 
Ada/2Parsel 1. Derece Kredi Teminatı 03.05.2007 Dükkan € 1.000.000 )
2�,
�""����

�
Alanya Kargıcak 192 Ada/1 
Parsel 2. Derece Kredi Teminatı 16.01.2012 Otel $25.000.000 !"
,!!
"""����

�
Alanya Kargıcak 192 Ada/1 
Parsel 3. Derece Kredi Teminatı 16.01.2012 Otel 5.000.000 TL !
"""
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�
Alanya Kargıcak 192 Ada/1 
Parsel 4. Derece Kredi Teminatı 27.12.2012 Otel $10.000.000 )"
(�)
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�
�stanbul/Kadıköy Ada 356/43 
parsel 1.Derece Kredi Teminatı 03.11.2011 Daire € 400.000 *
"��
(+"����

��stanbul/Kadıköy Ada 356/43 
parsel 2.Derece Kredi Teminatı 03.11.2011 Daire 1.000.000 TL *
"""
"""����
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Ankara Çankaya 26111 
Ada/2Parsel 9 no.lu 1. Derece Kredi Teminatı 05.12.2006 Dükkan !""
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� � � � � � � ��C���&�����������/%71�����1����9������������&���%������%�	&��������%�E�

� � � �

� � � � � � � ��=*E���&�����.������68�%�.�	�%�9��������:���	�;%��9����������$�&���%���
� � � �30.09.2013 

  Ba�langıç Biti� Verili� Para   Veren  Verilen 

Cinsi Tarihi Tarihi Nedeni Birimi  Tutarı  Banka Yer 

Teminat Mektubu 23.06.2006 süresiz 
Hitit 
V.Dairesi TL 250.200 TL Finansbank Vergi Dairesi 

Teminat Mektubu 08.04.2004 süresiz 
Aski Genel 
Müdürlü�ü TL 1.577 TL Bayındırbank Aski 

Teminat Mektubu 08.04.2004 süresiz 
Aski Genel 
Müdürlü�ü TL 2.000 TL �ekerbank Aski 

Teminat Mektubu 22.07.2005 süresiz 
Malltepe 
AVM �n�aat TL 1.330.000 TL Finansbank �ller Bankası 

Teminat Mektubu 09.10.2012 süresiz 

Mahkeme 
icra takibi 
(Orjin Kimya) TL 34.000 TL �� Bankası 

Ank. 25.�cra 
Mdr 

Teminat Mektubu 10.07.2008 süresiz 
Yapılandırma 
Teminatı TL 250.000 TL Bank Asya SGK Antalya  

Teminat Mektubu 01.10.2010 süresiz 
Teda�
Elektrik için TL 10.000 TL Halk Bankası Antalya/Teda�

Teminat Mektubu 02.05.2004 süresiz 
Orman 
Bakanlı�ı TL 127.728 TL Halk Bankası Antalya/Teda�

Teminat Mektubu 14.10.2011 süresiz 
Yapılandırma 
Teminatı TL 150.000 TL 

Vakıfbank/Ala
nya SGK Antalya  

Teminat Mektubu 05.03.2013 süresiz 

Ankara 14. 
Asliye 
Ticaret - 
Partner Tan. 
Org. 
13527/1980 TL 230.000 TL �� Bankası 

Ankara 14. 
Asliye Ticaret 

Teminat Mektubu 10.08.2012 süresiz 

Personel 
Alacak 
Davası için TL 46.654 TL 

Garanti 
Bankası 

Alanya 3.�cra 
Dairesi 

Teminat Mektubu  19.06.2013 süresiz 

Rec Travel 
Bilet Satı�
Teminatı TL 70.000 TL �� Bankası 

Mika Turizm 
A.�. 

Teminat Mektubu  22.02.2012 süresiz 

Turizm 
Acenta 
Kurulu�
Teminatı TL 7.000 TL �� Bankası 

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlı�ı  

Teminat Mektubu  19.02.2012 süresiz 

Rec Travel 
Bilet Satı�
Teminatı TL 5.000 TL �� Bankası 

Türk Hava 
Yolları 

�.�������(%������	�� �� �#�� ���.�
� �

� � � � � � � �31.12.2012 

  Ba�langıç Biti� Verili� Para   Veren  Verilen 

Cinsi Tarihi Tarihi Nedeni Birimi  Tutarı  Banka Yer 

Teminat Mektubu 23.06.2006 süresiz 
Hitit 
V.Dairesi TL 250.200 TL Finansbank Vergi Dairesi 

Teminat Mektubu 08.04.2004 süresiz 
Aski Genel 
Müdürlü�ü TL 1.577 TL Bayındırbank Aski 

Teminat Mektubu 08.04.2004 süresiz 
Aski Genel 
Müdürlü�ü TL 2.000 TL �ekerbank Aski 

Teminat Mektubu 22.07.2005 süresiz 
Malltepe 
AVM �n�aat TL 1.330.000 TL Finansbank �ller Bankası 

Teminat Mektubu 09.10.2012 süresiz 

Mahkeme 
icra takibi 
(Orjin Kimya) TL 34.000 TL �� Bankası 

Ank. 25.�cra 
Mdr 
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Teminat Mektubu 05.06.2007 süresiz 
Antalya 
TEDA� TL 46.080 TL �� Bankası Teda�

Teminat Mektubu 10.07.2008 süresiz 
Yapılandırma 
Teminatı TL 250.000 TL Bank Asya SGK Antalya  

Teminat Mektubu 01.10.2010 süresiz 
Teda�
Elektrik için TL 10.000 TL Halk Bankası Antalya/Teda�

Teminat Mektubu 02.05.2004 süresiz 
Orman 
Bakanlı�ı TL 127.728 TL Halk Bankası Antalya/Teda�

Teminat Mektubu 14.10.2011 süresiz 
Yapılandırma 
Teminatı TL 150.000 TL 

Vakıfbank/Ala
nya SGK Antalya  

Teminat Mektubu 10.08.2012 süresiz 

Personel 
Alacak 
Davası için TL 46.654 TL 

Garanti 
Bankası 

Alanya 3.�cra 
Dairesi 

Teminat Mektubu  22.02.2012 süresiz 

Turizm 
Acenta 
Kurulu�
Teminatı TL 7.000 TL �� Bankası 

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlı�ı  

�.�������(%������	�� ���  ������.�
� �

� � � � � � � ��=)E���&������%�	&�%����&��%����5�����:���	�;%��9����������$�&���%���
� � � �30.09.2013 

  Ba�langıç Biti� Verili� Para   Veren  Verilen 

Cinsi Tarihi Tarihi Nedeni Birimi  Tutarı  Banka Yer 

Teminat Mektubu 05.03.2012 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 237.500 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

Teminat Mektubu 05.03.2012 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 50.000 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

Teminat Mektubu 05.11.2009 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 625.000 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

Teminat Mektubu 24.01.2013 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 23.000 TL �� Bankası 

Ank. 2.�cra 
Mdr 

Teminat Mektubu 04.04.2012 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 175.000 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

�.�������(%������	�� ������ ����.�
� �

� � � � � � � �31.12.2012 

  Ba�langıç Biti� Verili� Para   Veren  Verilen 

Cinsi Tarihi Tarihi Nedeni Birimi  Tutarı  Banka Yer 

Teminat Mektubu 05.03.2012 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 237.500 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

Teminat Mektubu 05.03.2012 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 50.000 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

Teminat Mektubu 05.11.2009 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 625.000 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

Teminat Mektubu 04.04.2012 süresiz 
Ka� devlet 
Hastanesi TL 175.000 TL Halk Bankası 

Toki(Utopya-
Kılıçkap A.O.) 

�.�������(%������	�� ����!� ����.�
� �
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NOT.24 ÇALI�ANLARA SA�LANAN FAYDALAR 

Kısa Vadeli Borçlar 30.09.2013 31.12.2012
Personele Borçlar -566.637 0

  -566.637 0
      
Uzun Vadeli Borçlar 30.09.2013 31.12.2012
Personele Borçlar 0 0
Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı 599.320 516.849
�� �� ��
  30.09.2013 31.12.2012
�skonto oranı 3,48% 4,66%
Emeklilik olasılı�ının tahmini 98,17% 97,53%
  
Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı 30.09.2013 31.12.2012
1 Ocak 516.849 399.071
Dönem  �çinde Ayrılan Kar�ılık 171.807 348.568
�ptal ve Ödemeler -99.049 -230.790
Dönem Sonu 589.607 516.849

Konsolidasyon Aydemir 7.204 "�

Konsolidasyon Zedur 2.509 "�

Toplam !��
()"� !*+
,���

�� Kanunu’na göre �irket; bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla, i�ine son verilen, askere ça�rılan, ölen veya 
erkekler için 25 yıllık, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik 
ya�ına ula�an (kadınlar için 58, erkekler için 60 ) personeline kıdem tazminatı ödemek ile yükümlüdür. 
Ödenecek tutar; a�a�ıdaki tutarlarla sınırlı olmak üzere bir aylık maa�a e�ittir.  

- 30.09.2013: 3.254,44 TL / 31.12.2012: 3.033,98 TL 

Di�er taraftan ödenecek tazminat çalı�ılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmı�tır. Yukarıda 
açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.  Fon ayrılma 
zorunlulu�u bulunmadı�ından yükümlülük için fon ayrılmamı�tır. UMS 19;  ‘Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar’ , 
�irketlerin belirli sosyal hak planları kapsamındaki yükümlülüklerinin tahmini için aktüer de�erleme 
yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Buna ba�lı olarak, toplam yükümlülü�ün hesaplanmasında 
aktüer varsayımlar ve mevcut yasal yükümlülükler kullanılmı�tır. Kullanılan ba�lıca aktüeryal tahminler ve 
varsayımlar �öyledir; Kıdem tazminatı kar�ılı�ı, �irket’in çalı�anlarının emeklili�inden do�acak gelecekteki 
olası yükümlülü�ünün, bilanço tarihindeki de�erinin tahmini ile hesaplanmı�tır. 
  
NOT.25 EMEKL�L�K PLANLARI 

Not 24’te açıklanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme 
30.09.2013 tarihi itibariyle yoktur.  
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NOT.26 D��ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Kısa Vadeli Di�er Varlıklar  30.09.2013 31.12.2012

Gelir Tahakkukları(*) 2.045.330 2.315.804

Devreden KDV  841.850 940.668

�� Avansları  99.145 108.338

Personel Avansları  155.251 118.166

  3.141.576 3.482.976

  

Uzun Vadeli Di�er Varlıklar  30.09.2013 31.12.2012

Verilen Sipari� Avansları 0 328.727

Gelecek Yıllara Ait Giderler  0 428.053

Pe�in Ödenen Vergiler 0 25.302

  0 782.082

  

  30.09.2013 31.12.2012

Kısa Vadeli Di�er Yükümlülükler  

Alınan Sipari� Avansları 2.477.674 9.087.176

Ödenecek Vergi Harç ve Di�er Kesintiler  556.208 154.860

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 206.125 102.073
Vadesi Geçmi�, Ertelenmi� SSK Vergi ve Di�er 
Yükümlülükler  1.398.928 2.110.716

Gider Tahakkukları  4.697.758 2.163.332

  9.336.694 13.618.157

      

  30.09.2013 31.12.2012

Uzun Vadeli Di�er Yükümlülükler  

Alınan Sipari� Avansları 0 0
Vadesi Geçmi�, Ertelenmi� SSK Vergi ve Di�er 
Yükümlülükler  711.886 836.899

Gider Tahakkukları  0 202.732

  711.886 1.039.631
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NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR 

A-Ödenmi� Sermaye 
� �  % 30.09.2013

Zekai Dursun 52,00% 13.000.000

Zeynep Didem Petekkaya 1,60% 400.000

Nejat Recai Dursun 3,20% 800.000

Ay�egül Dursun 1,60% 400.000

Süheyla Dursun 0,80% 200.000

Mine Lök Beyaz 0,80% 200.000

Halka Açık Kısım 40,00% 10.000.000

SERMAYE  25.000.000

� �  % 31.12.2012

Zekai Dursun 52,00% 13.000.000

Zeynep Didem Petekkaya 1,60% 400.000

Nejat Recai Dursun 3,20% 800.000

Ay�egül Dursun 1,60% 400.000

Süheyla Dursun 0,80% 200.000

Mine Lök Beyaz 0,80% 200.000

Halka Açık Kısım 40,00% 10.000.000

SERMAYE  25.000.000

� � �B-Hisse Senedi �hraç Primleri 30.09.2013 31.12.2012

�
11.729.447 11.729.447

SERMAYE  11.729.447 11.729.447

� � �C-Geri Alınmı� Paylar 30.09.2013 31.12.2012

K�11��@����%���� =)
""!
(*,� "�

-2.005.318 0
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile “�hraçcı �irketlere tanınan 
Payları �MKB' de i�lem Gören �irketlere Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak �lke ve 
Esaslar"  tebli�i çerçevesinde �irket kendi paylarından bir kısmının geri alımına karar vermi�tir. 
(Dipnot:41)�

�
30.09.2013 31.12.2012

Utopia World Otel Yeniden De�erleme 78.287.120 78.287.120

4�&�L���K�������������9�%���� "� "�

�� !����!����� !����!�����

(*) Otel Kompleksinin yeniden de�erleme modeli çerçevesinde, Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan de�er 
tespiti sonucu olu�an de�er artı� fonudur. (detay açıklama Not 18’’de yapılmı�tır.) �irket Yönetim Kurulu 13.07.2011 
Tarih ve 143 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu de�er artı� fonlarının sermayeye ilave edilmesi kararını almı�
sermaye artırımı izini için Sermaye Piyasası Kuruluna ba�vurmu�tur. �irketin De�er Artı� Fonlarının Sermaye �lave 
edilmesi, SPK tarafından 16.12.2011 Tarih ve 42/1122 sayılı toplantısında sermaye artırım talebinin olumsuz 
kar�ılanmasına karar vermi� ve bu kararı firmaya bildirmi�tir. Firma bu bildirim üzerine söz konusu fon için vergi 
yükümlülü�ü hesaplamı�tır. Hesaplanan vergi yükümlülü�ü de�er artı� fonundan indirilerek de�er artı� fonu net de�er 
üzerinden mali tablolarda gösterilmi�tir. Vergi yükümlülü�ünün hesaplanmasına ili�kin detay açıklama dipnot 35 ‘de 
yapılmı�tır. 
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E- KARDAN AYRILMI� KISITLANMI� YEDEKLER 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 
Birinci tertip yedek akçe, toplamı yeniden de�erlenmi� ödenmi� sermayenin % 20’sine ula�ana kadar, yasal 
finansal tablolardaki net karın % 5’i oranında ayrılmaktadır. �kinci tertip yasal yedekler, yeniden de�erlenmi�
sermayenin % 5’ini geçen temettü da�ılımlarının toplamı üzerinden  % 10 olarak ayrılır.  

TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netle�tirmek için kullanılabilmekte ve ödenmi�
sermayenin % 50’sini a�madıkça di�er amaçlarla kullanılmamaktadır. 

  30.06.2013 31.12.2012

I. Tertip Yasal Yedek Akçe 243.589 243.589

II. Tertip Yasal Yedek Akçe 8 8

 Toplam 243.597 243.597
  
F-GEÇM�� YILLAR KARI / ZARARI 

  30.09.2013 31.12.2012

Önceki Dönem Karı/Zararı -1.884.529 -7.736.845

Dönem Karı/Zararı 7.429.800 5.852.316

Toplam Geçmi� Yıl Karı/Zararı  5.545.271 -1.884.529

G- AZINLIK PAYLARI 

Azınlık paylarının hesap dönemleri itibariyle hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir. 

  30.09.2013 31.12.2012

Dönem Ba�ı Bakiyesi 663.295 514.565

Ana Ortaklık Dı�ı Kar/Zarar -33.794 148.730

Dönem Sonu Bakiyesi 629.501 663.295

NOT 28 – SATI�LAR VE SATI�LARIN MAL�YET�

1 Ocak 2013-30 Eylül 2013 

Turizm �n�aat(*) Elektrik Üretim Menajerlik Toplam 

Satı� Gelirleri 30.635.479 0 1.343.555 0 31.979.034 

Satı�lardan iade indirimler ve iskontolar (-) -26.489 0 0,00 0 -26.489 

Satı�ların Maliyeti -21.025.408 0 -2.015.638 0 -23.041.047 

Brüt Satı� Karı/Zararı 9.583.582 0 -672.083 0 8.911.498 

1 Ocak 2012-30 Eylül 2012 

Turizm �n�aat(*) Avm ��letmecili�i(**) Menajerlik Toplam 

Satı� Gelirleri 27.274.926 295.390 - 1.053.200 28.623.516

Satı�lardan iade indirimler ve iskontolar (-) -39.530 - - - -39.530

Satı�ların Maliyeti -16.304.204 -150.000 - - -16.454.204

Brüt Satı� Karı/Zararı 10.931.192 145.390 0 1.053.200 12.129.782

� � � � � �
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1 Temmuz 2013-30 Eylül 2013 

Turizm �n�aat(*) Elektrik Üretim Menajerlik Toplam 

Satı� Gelirleri 20.089.054 0 36.498 0 20.125.552

Satı�lardan iade indirimler ve iskontolar (-) -26.489 0 0 0 -26.489

Satı�ların Maliyeti -8.856.672 0 -623.862 0 -9.480.534

Brüt Satı� Karı/Zararı 11.205.893 0 -587.364 0 10.618.529

� � � � � �1 Temmuz 2012-30 Eylül 2012 

Turizm �n�aat(*) Avm ��letmecili�i(**) Menajerlik Toplam 

Satı� Gelirleri 17.317.381 59.500 - - 17.376.881

Satı�lardan iade indirimler ve iskontolar (-) -16.684 - - - -16.684

Satı�ların Maliyeti -8.118.575 - - - -8.118.575

Brüt Satı� Karı/Zararı 9.182.122 59.500 0 0 9.241.622

NOT.29 ARA�TIRMA VE GEL��T�RME G�DERLER�, PAZARLAMA VE SATI� VE  DA�ITIM G�DERLER�, 
GENEL YÖNET�M G�DERLER�

��
���������

������ ��!����
��������

������ ��!��!�
��"�##����

������ ��!����
��"�##����

������ ��!��!�

Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri -1.291.810 -1.732.977 =!)�
+"(� =!*�
)2(�

Genel Yönetim Giderleri -3.994.591 -3.641.713 =*
(2"
�2*� =*
)(2
�+*�

Ara�tırma Geli�tirme Giderleri 0 0 "� 0

 Toplam -5.286.401 -5.374.690 -1.895.073 -1.757.234
  
NOT 30 – N�TEL�KLER�NE GÖRE G�DERLER 

  

���������
������ ��!����

��������
������ ��!��!�

��"�##����
������ ��!����

��"�##����
���$�������

!��!�

Reklam Giderleri 624.642 1.248.453 325.780 (�(
����

Fuar Katılım Giderleri 81.528 141.360 7.686 +�
+*)�

Personel Giderleri 222.694 214.686 84.548 ,)
�2*�

Haberle�me Giderleri 7.683 7.962 2.076 *
,()�

Seyahat Giderleri 21.926 118.156 6.401 )*
)2)�

Ofis- Kırtasiye Giderleri 6.552 2.360 2.298 *�)�
Acenta Personeli Tanıtım Konaklama Gideri 230.233 0 61.112 0

Di�er 96.552 0 34.702 0

 Toplam 1.291.810 1.732.977 524.603 519.273

  ��

  �� �� �� ��

B-GENEL YÖNET�M G�DERLER� �� �� �� ��

  

���������
������ ��!����

��������
������ ��!��!�

��"�##����
������ ��!����

��"�##����
���$�������

!��!�

Akaryakıt Giderleri *+(
2("� (+
"+)� +"
,()� *"
�,!�

Ba�ı� ve Yardımlar "� +
�+!� "� +
�!"�

Bakım-Onarım Giderleri (
2�"� +*
2",� *
�(2� (
!+!�

Banka Giderleri !(
,�(� ++
,*)� )!
�"�� (�
�,(�



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL 2013 TAR�H� �T�BAR�YLE KONSOL�DE 
F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

52 

Belediye, Vergi, Resim ve Harç  Giderleri (*
�,�� �2
,+2� *(
2*(� ),
(���

Amortisman, Di�er Çe�itli Giderler )!*
,+�� ***
*!�� *
,+�� (�
+(,�

Elektrik, Do�algaz, Telefon  ve Su Giderleri ),�
��*� *2
�)�� *)(
,�(� !
),)�

Halka Arz Giderleri "� "� "� "�

�dari Giderler (2
!"�� !�
*�*� )(
2,(� )2
�!2�

�nternet Giderleri )*
!*)� *(
,)!� ,
())� 2
�(*�

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler )))
+,!� )(*
!2+� �(
�),� (!
2�,�

Kargo ve Posta Giderleri *"
()!� *+
!,�� �
)!�� (
!!)�

Kırtasiye Giderleri *,
�(!� !
*"+� �
")2� (�)�

Kira ve Aidat Giderleri *(*
22*� 177.292 +
�(�� �*
"�(�

Konaklama,Seyahat ve Ula�ım Giderleri *"�
2+)� +*
*2(� ��
"�"� )2
+),�

Lojman Giderleri �
2,�� 2
2*2� *�"� *
+),�

Mahkeme Noter Giderleri *"*
+*!� �
()"� 2,
!"+� *
)�(�

Marka ve Belgelendirme Giderleri ,
,""� �!
*�*� !
,""� !
"""�
Mü�avirlik Danı�manlık ve Denetim  
Giderleri **"
2�*� *",
2,(� ),
"��� !�
�(,�

Personel Giderleri )
*2(
2"�� )
(2+
)��� 2+)
+"!� ,!+
+�2�

Sigorta Giderleri 2(
"*�� +2
2*"� )!
+)�� )(
,�)�

Temsil ve A�ırlama Giderleri ��� ��
"!�� "� ("�

Müzik Yayını Telif Hakkı Giderleri *�
!!)� *(
!(2� 2
2��� ,
2"*�

Yemek ve Temizlik Giderleri *!)
�"�� (!
*�"� �,
�+"� **
)((�

Reklam �lan Giderleri +
�2)� *,
!,)� "� *
,!"�

�MKB ve MKK Giderleri +
)!"� 2
+,+� "� ("*�

 Toplam ����#� ��� ��"#��!��� ���!��#!��� ����!��"��

NOT 31 – D��ER FAAL�YETLERDEN GEL�R VE G�DERLER 

  

���������
������ ��!����

��������
������ ��!��!�

��"�##����
������ ��!����

��"�##����
���$�������

!��!�

Sigorta Gelirleri 0 101.585 "� )�
!""�

Komisyon Gelirleri 31.507 0 *�
�)"� "�

Maddi Duran Varlık Satı� Karı 0 112.863 "� *"
*()�

Di�er Gelir ve Karlar 422.034 405.474 *(2
("2� ("�
***�

Konusu Kalmayan Kar�ılıklar 0 164.672 "� 2)
+!��

Ba�lı Ortaklık Satın Alımından Kaynaklanan Negatif �erefiye 0 0 "� "�

Di�er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 453.541 784.594 156.727 416.402

    �� ��

      �� ��

  

���������
������ ��!����

��������
������ ��!��!�

��"�##����
������ ��!����

��"�##����
���$�������

!��!�

Maddi Duran Varlık Satı� Zararı 0 -16.665 "� =*+
++!�

Komisyon Giderleri -148 0 "� "�

Kar�ılık Giderleri -428.010 -207.181 �*
))*� =�*
,,"�

Önceki Dönem Gider ve Zararları -17.805 -20.483 =!
("2� =�
,(!�

Di�er Gider ve Zararlar -541.102 -1.064.261 =**(
,�(� =(+2
�+2�

Di�er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar -987.065 -1.308.590 -27.929 -431.347
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NOT. 32 F�NANSAL GEL�RLER  

  

���������
������ ��!����

��������
������ ��!��!�

��"�##����
������ ��!����

��"�##����
������ ��!��!�

Faiz Gelirleri 227.575 35.314 �
�*�� ((
�(��

Kur Farkı Geliri 1.658.131 2.582.792 �(,
"��� *()
,(,�

Reeskont Faiz Gelirleri 584.892 864.210 =!)
,,*� *)*
+(��

Finansal Gelirler Toplamı 2.470.598 3.482.316 395.133 288.406

NOT.33 F�NANSAL G�DERLER  

  

���������
������ ��!����

��������
������ ��!��!�

��"�##����
������ ��!����

��"�##����
������ ��!��!�

Kur Farkı Gideri -7.563.238 -1.027.805 =(
�2(
,2*� =�,*
)!)�

Reeskont Faiz Giderleri -195.174 -965.881 *"�
(**� =((�
�))�

Finansman Giderleri -5.102.934 -2.508.773 =*
,!!
+""� =*
,)*
��(�

Finansal Giderler Toplamı -12.861.346 -4.502.459 -5.220.160 -2.638.117

NOT.34 SATI� AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL�YETLER  

�irketin %19 oranında ortak oldu�u Ça� 1 Yapı A.�.’ Maltepe AVM’ nin mülkiyetinin %43,23’ üne sahiptir.  
Mülkiyetin kalan % 56,77 oranına sahip olan �lbank A.�.’ nin söz konusu hisselerini Çankaya Belediyesine 
satmı�tır. Di�er ortak Ça� 1 Yapı A.�.’ de kendi hisselerini satmak üzere Çankaya Belediyesi ile görü�melere 
ba�lamı�tır. Grup, Ça� 1 Yapı A.�’ yi satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırmı� ve özkaynak 
yöntemine göre konsolide etmemi�tir.  (31.12.2012: Yoktur.)  
  

NOT 35 VERG� VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER�

Kurumlar vergisi oranı %20’ dir. Türkiye’deki bir i�yeri ya da daimi temsilcisi aracılı�ı ile gelir elde eden 
kurumlar ile Türkiye’de yerle�ik kurumlara ödenen kar payları (temettüler) stopaja tabi de�ildir. Bunların 
dı�ında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar da�ıtımı 
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar 
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.  

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin ve i�tirak hisseleri, kurucu senetleri, 
intifa senetleri ve rüçhan hakkı satı�ından do�an kazancın %75’ lik kısmı kurumlar vergisinden istisna 
edilmi�tir. �stisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre 
ile i�letmeden çekilmemesi ve satı� bedelinin satı�ın yapıldı�ı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar 
tahsil edilmesi gerekmektedir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı a�mamak kaydıyla 
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince be�
yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  
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30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle vergi giderlerinin ana bile�enleri a�a�ıdaki gibidir: 

30.09.2013 31.12.2012

Cari Dönem Vergi Kar�ılıkları 0 -38.202

Pe�in Ödenmi� Vergiler 0 38.202

Toplam                        -                          -   

� �Gelir tablosunda yer alan vergi geliri/gideri a�a�ıda özetlenmi�tir. 

30.09.2013 31.12.2012

Cari Dönem Vergisi 0 -38.202

Ertelenmi� Vergi 164.418 -584.964

Toplam Vergi Geliri / Gideri 164.418 -623.166

� �Grubun  kurumlar vergisi beyannamelerinin yıllar itibariyle dökümü  a�a�ıdaki 
gibidir: 

30.09.2013 31.12.2012

Beyan Edilen Ticari Kazanç / (Zarar)  -6.403.245 2.282.721

�laveler(+) 770.648 1.292.662

�ndirimler(-)                        -                          -   

Mali Kar/Zarar -5.632.597 3.575.383

Kullanılan Mali Zararlar(-) 0 -2.504.273

Yatırım �ndirimi(-) 0 -880.099

Vergi Matrahı -5.632.597 191.011

Vergi Oranı 20% 20%

Vergi Kar�ılık Tutarı 0 -38.202

�irket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları ve yasal mali tabloları arasındaki farklı de�erlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici 
farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, 
UFRS ve vergi kanunlarına göre de�i�ik raporlama dönemlerinde muhasebele�mesinden 
kaynaklanmaktadır. Gerçekle�ecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan 
ertelenen vergi alaca�ı ve yükümlülü�ü için uygulanacak oran % 20’dir. 

Bilanço tarihleri itibariyle birikmi� geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki 
vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü a�a�ıdaki gibidir: 
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  Birikmi� Geçici Farklar 
Ertelenen Vergi Varlı�ı 
/ (Yükümlülü�ü) 

  30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012

Kur Farkı Geliri/Gideri 0 -333.365 0 -66.673

Reeskont Faiz Giderleri 19.858 3.625.130 3.972 725.026

�üpheli Alacak Kar�ılıkları 310.775 0 62.155 0

Reeskont Faiz Gelirleri -77.504 -3.292.690 -15.501 -658.538

Duran Varlıklara �lgili Düzeltmeler -299.675 -105.432 -59.935 -21.086

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0

Finansman Gideri  0 -60.944 0 -12.189

Finansman Geliri  0 -76.212 0 -15.242

Kıdem Tazminatı ve �zin Kar�ılıkları 599.320 516.849 119.864 103.370

Maltepe AVM ��letme Gelir Tahakkukları -1.506.227 -1.956.227 -301.245 -391.245

Maltepe AVM ��letme Gider Tahakkukları 2.426.410 2.426.410 485.282 485.282
�ller Bankası Maltepe AVM Davasına �li�kin 
Düzeltme 0 1.550.568 0 310.114

Maltepe AVM Satı�tan �adelere ili�kin Düzeltme 533.303 533.303 106.661 106.661

Maddi Duran Varlık De�er Artı� Fonu(*) -82.407.495 -82.407.495 -4.120.375 -4.120.375

Yatırım �ndirimi 1.045.725 1.045.725 209.145 209.145

Di�er Düzeltmeler 959 0 192

Çukurçay Hes De�er Artı�ı(*) -12.312.734 -12.312.734 -615.637 -615.637

 Toplam -91.668.245 -90.846.155 -4.125.615 -3.961.197

(*) Ertelenmi� vergi hesaplamasında Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnalar kısmında “Gayrimenkul ve 
��tirak Hissesi ve Satı� Kazancı �stisnası” gere�i ertelenmi� vergi oranı %5 (%25’inin %20’si) alınmı�tır. 

Ertelen vergi varlı�ının dönemler içindeki hareketi a�a�ıdaki gibidir: 

30.09.2013 31.12.2012

01 Ocak 2013 -3.961.197 -2.760.596

Ertelenen vergi (gideri)/geliri -164.418 -584.964
Utopya World Otel De�er Artı�ına �li�kin Ertelenmi� Vergi 
Etkisi -

                       
-   

Çukurçay HES De�er Artı�ına �li�kin Ertelenmi� Vergi Etkisi -615.637

  -4.125.615 -3.961.197

NOT 36 – H�SSE BA�INA KAZANÇ 

Hisse ba�ına kazanç / zarar, kazanç ve zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin a�ırlıklı ortalama adedine 
bölünmesi ile tespit edilir. 

  30.09.2013 31.12.2012

Net Dönem Karı / Zararı  -7.429.800 5.852.316

Herbiri 1 TL Nominal De�erli Hisse Sayısı  25.000.000 25.000.000

Hisse Ba�ına Kazanç/Zarar  -0,30 0,23
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NOT 37 – �L��K�L� TARAF AÇIKLAMALARI 

  �� ��

�+��1������	�	'�	�(	����2	�����	2	��	�� ����������� �����������

Ça� 1 Yapı  A.�. 36.988 2.415.150

Zekai Dursun 3.536 0

Utopya&Kılıçkap Ortak Giri�imi(1) 4.149.111 166.821

Toplam 4.189.634 2.581.971

  

�+��1������	�	'�	�(	��3�
%����	2	��	�� ����������� �����������

Zekai Dursun 205.941 1.601.930

Ça� 1 Yapı  A.�. 2.540.142 0

Ay�egül Dursun Karaca 80.470 93.838

Süheyla Dursun 4.590 22.148

Nejat Recai Dursun 132.243 2.664.579

Kılıçkap �n�aat Ltd.�ti. 621.949 892.171

Mine LÖK BEYAZ  68                -      

Toplam 3.585.403 5.274.666

�� �� ��

+��1������	�	'�	�	���2	��������	�� ����������� �����������

Ça� 1 Yapı  A.�.                -                     -      

Zekai Dursun                -      6.000

Toplam 0 6.000

  

�+��1������	�	'�	�	�3�
%�������	�� ����������� �����������

Ay�e Gül Karaca 34.056,22                -      

Nejat Recai Dursun 6.377,00

Toplam 40.433,22                -      

  �� ��

�4	((��3��	��)	��������1�	��� ����������� �����������

Kılıçkap �n�aat Ltd.�ti                -      554.455

Toplam                -      554.455

  

�+�1		��4	�5%�%���6	��1�	��� ����������� �����������

Utopya-Kılıçkap �� Ortaklı�ı 176.459,92                -      

Toplam 176.459,92                -      

  �� ��

�7��	�$%����%��� ����������� �����������

Zekai Dursun                -      56.100

Zekai Dursun Otelcilik A.�.                -      3.180

Beyazlar �n�aat Ltd.�ti.                -      880

Toplam                -      60.160

  

�7��	�$�(%��%��� ����������� �����������
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Zekai Dursun 37.800 29.207

Toplam 37.800 29.207

  �� ��

�6	��1�	��+	(%�%�� ����������� �����������

Ça� 1 Yapı  A.�.                -                     -      

Toplam                -                     -      

  

�8	�5�$%����%��� ����������� �����������

Zekai Dursun 86.824 36.178

Zeynep Didem Petekkaya                -      18.592

Ay�egül Dursun Karaca 15.920 2.658

Süheyla Dursun 4.383 473

Nejat Recai Dursun 49.531 83.476

Mine Lök Beyaz 69                -      

Ça� 1 Yapı  A.�.                -      36.937

Kılıçkap �n�aat Ltd.�ti.                -      91.191

Toplam 156.728 269.505

  

�Çalı�anlara Sa�lanan Kısa Vadeli Faydalar� ����������� �����������

�I������.��%�����;��&%���A�������J���'�����7�%���� 206.461 252.960

.�%����I�������0�17��%%���A������J���'�����7�%���� 489.829 675.021

Toplam 696.290 927.981
  
1)  �irket Ka� Devlet Hastanesini Kılıçkap �n�aat ile birlikte %50 Ortak Giri�im olarak yapmaktadır. Bu 
konudaki bakiyeler hastane in�aatının yapımından kaynaklanmaktadır. 
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NOT 38– F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY�
30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden olan finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı de�erleri (net) a�a�ıdaki gibidir. 

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden olan finansal varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı de�erleri (net) a�a�ıdaki 
gibidir. 
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(*) Alınan Sipari� Avanslarında izlenmi� olan Turizm Acentelerinden alınan dövizli çekler bu bölümde raporlanmı�tır.   
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NOT 39 - F�NANSAL ARAÇLAR  

A-Sermaye Risk Yönetimi  

�irket, sermeye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili�ini sa�lamaya çalı�ırken, di�er yandan borç 
ve özkaynak dengesini verimli bir �ekilde tutarak karını ve piyasa de�erini artırmaya hedeflemektedir.  

�irket’in sermaye yapısı Not 8’ de açıklanan kredileri de içeren borçlar ile Not 27 ‘da açıklanan ödenmi�
sermeye, hisse senedi ihraç primleri, de�er artı� fonları, sermeye yedekleri, kısıtlanmı� kar yedekleri ve 
geçmi� yıl kar/zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden olu�maktadır.  

�irket’in sermeye maliyeti ile birlikte her bir sermeye sınıfıyla ili�kilendirilen riskler �irket’in üst yönetimi 
tarafından de�erlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye 
sınıfıyla ili�kilendirilebilen riskleri de�erlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına ba�lı olanları Yönetim 
Kurulu’nun de�erlendirmesine sunar. �irket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu ‘nun de�erlendirmelerine 
dayanarak sermaye çe�itlendirmesini yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve/veya 
sermaye artı�ına gidilmesi yolu ile en uygun duruma getirmektedir. �irket’in genel stratejisi, önceki döneme 
göre bir farklılık göstermemektedir.  

�irket, sermaye yeterlili�ini net borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam 
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri de�erlerin toplam borç tutarından 
(bilançoda gösterilen kısa ve uzun vadeli kredileri, ticari ve di�er borçları içerir.) dü�ülmesiyle hesaplanır.  

  30.09.2013 31.12.2012 

Toplam Borçlar 89.949.744 82.255.009

Eksi:Nakit ve nakit benzeri de�erler  1.532.927 302.179

Net Borç 88.416.817 81.952.830

Toplam Özkaynak 104.570.019 114.038.930

Net Borç/ özsermaye oranı 0,85 0,72

B.ÖNEML� MUHASEBE POL�T�KALARI  

�irket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2 numaralı ‘Önemli Muhasebe Politikaları 
‘dipnotunda yer alan ‘Finansal Araçlar’ kısmında açıklanmaktadır.  

C.F�NANSAL R�SK YÖNET�MDEK� HEDEFLER 

Hali hazırda �irket genelinde tanımlanmı� bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. 
�irket’in önemli finansal riskleri içersinde döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır. 
Tamamlanmı� bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber �irket yönetimi aldı�ı kararlar ve 
uygulamaları ile risk yönetmektedir. Kurumsal bir risk yönetimi modeli olu�turulması hedeflenmi� olup, bu 
yöndeki çalı�malar devam etmektedir.  

D.P�YASA R�SK�

Faaliyetleri nedeniyle �irket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki de�i�iklikler ile ilgili finansal risklere maruz 
kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre da�ılımı ile borçların döviz cinslerine göre, 
de�i�ken ve sabit faiz oranlı olarak da�ılımları �irket yönetimi tarafından takip edilmektedir.  

Piyasa riskine yol açan piyasa ko�ullarındaki de�i�iklilikler, gösterge faiz oranı, di�er bir i�letmenin finansal 
aracının fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru veya fiyat ya da oran endeksindeki de�i�iklikleri içerir.  
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Stok fiyat de�i�ikliklerinin yönetimi (fiyat riski)  

�irket, stoklarının fiyat de�i�imlerinden dolayı satı� fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz 
kalmaktadır. Satı� marjları üzerindeki olumsuz fiyat hareketi etkilerinden kaçınmak amacıyla 
kullanılabilecek bir türev enstrümanı bulunmamaktadır.  

Faiz Oranı Riski Yönetimi:  
�irket a�ırlıklı olarak sabit faizli olmak üzere, sabit ve de�i�ken faiz oranları üzerinden borçlanmaktadır. 
�irket’in yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları 8 No.lu dipnotta açıklanmı�tır. 
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30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle faiz taban puanı 100 puan de�i�seydi, yani faiz oranları %1 
de�i�seydi ve di�er tüm de�i�kenler sabit kalsaydı, sabit faizli finansal araçlardaki faiz de�i�iminden dolayı 
net faiz gideri/geliri ortaya çıkmı� olacaktı ve bu durumda vergi ve ana ortaklık dı�ı paylar öncesi kar/zararı;  
30.06.2013: 1.130.864 TL, 31.12.2012 545.728 TL daha dü�ük/yüksek olacaktı.�irketin faiz oranına 
duyarlılı�ı a�a�ıdaki gibidir. 

Faiz Oranı  Duyarlılık Analizi Tablosu 

  30.09.2013 31.12.2012 

  Kar/Zarar Kar/Zarar 

  Baz Puanın Baz Puanın  Baz Puanın Baz Puanın  

  artması azalması artması azalması 

Baz Puan De�i�iminin 100  (%1) olması halinde: 

TL -598.562 598.562 -94.632 94.632

Usd -210.077 210.077 -178.260 178.260

Avro  -322.225 322.225 -247.656 247.656

Sabit Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi -1.130.864 1.130.864 -520.548 520.548

Baz Puan De�i�iminin 100  (%1) olması halinde: 

Avro  0 0 -25.180 25.180

De�i�ken Faizli Finansal Araçların Toplam Etkisi 0 0 -25.180 25.180

Toplam -1.130.864 1.130.864 -545.728 545.728
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Kur Riski Yönetimi  

�irket’in gelir ve giderleri arasındaki kur riski açısından do�al bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik 
tahminler ve piyasa �artları dikkate alınarak bu denge korunmaya çalı�ılmaktadır.  

30 Eylül 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle TL, USD, Avro ve di�er yabancı paralar kar�ısında aynı 
anda % 10 oranında de�i�seydi ve di�er tüm de�i�kenler sabit kalsaydı, bu para birimlerinde olan varlık ve 
yükümlülüklerden do�an net kur farkı/zararı sonucu vergi öncesi dönem net kar/zararı;  

30.09.2013: 4.977.297 TL     
31.12.2012: 4.441.936 TL, daha dü�ük/yüksek olacaktı. 

�irketin döviz pozisyonu ile ilgili kur riski duyarlılık analizi a�a�ıdaki gibidir. 

E. Kredi ve tahsilat riski yönetimi  

�irket’in kredi ve tahsilat riski temel olarak alacaklarına ili�kindir. Bilançoda gösterilen tutar �irket 
yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik �artlara ba�lı olarak tahmin etti�i �üpheli alacaklar 
dü�üldükten sonraki net tutardan olu�maktadır. �irket’in kredi riski çok sayıda mü�teriyle çalı�ıldı�ından 
dolayı da�ıtılmı� durumdadır. Di�er taraftan alacakların önemli bir kısmı da ili�kili taraflardan oldu�u 
görülmektedir.   

Döviz kuru Duyarlılık Analizi Tablosu 

  30.09.2013 

  Kar/Zarar 

  
Yabancı paranın de�er 
kazanması 

Yabancı paranın 
de�er kaybetmesi 

ABD Doları kurunun %10 de�i�mesi halinde:     

1- ABD Doları net varlık/yükümlülü�ü -1.998.596 1.998.596

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 

3-ABD Doları Net Etki (1+2) -1.998.596 1.998.596

Avro kurunun %10  de�i�mesi halinde:  

4-Avro net varlık/yükümlülü�ü -2.978.671 2.978.671

5-Avro riskinden korunan kısım (-) 

6- Avro Net Etki (4+5) -2.978.671 2.978.671

GBP kurunun  %10  de�i�mesi halinde: 

7-GBP net varlık/yükümlülü�ü -30,72 30,72

8-GBP riskinden korunan kısım (-) 

9-GBP Net Etki (7+8) -30,72 30,72

TOPLAM (3+6+9) -4.977.297 4.977.297

� � �
Önceki Dönem 

  31.12.2012 

  Kar/Zarar 

  
Yabancı paranın de�er 
kazanması 

Yabancı paranın 
de�er kaybetmesi 

ABD Doları kurunun %10 de�i�mesi halinde: 
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1- ABD Doları net varlık/yükümlülü�ü -1.760.480 1.760.480

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)                                   -                                  -   

3-ABD Doları Net Etki (1+2) -1.760.480 1.760.480

Avro kurunun %10  de�i�mesi halinde: 

4-Avro net varlık/yükümlülü�ü -2.681.479 2.681.479

5-Avro riskinden korunan kısım (-)                                   -                                  -   

6- Avro Net Etki (4+5) -2.681.479 2.681.479

GBP kurunun  %10  de�i�mesi halinde: 

7-GBP net varlık/yükümlülü�ü -23,00 23

8-GBP riskinden korunan kısım (-)                                   -                                  -   

9-GBP Net Etki (7+8) -23 23

TOPLAM (3+6+9) -4.441.982 4.441.982

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri: 

30.09.2013 

 Alacaklar  

Bankalardaki 
mevduat  

 Di�er   Ticari Alacaklar   Di�er alacaklar  

�li�kili taraf   Di�er taraf   �li�kili taraf  Di�er taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) 

            

4.189.634 6.771.514 3.663.797 594.714 1.213.886 0

   -Azami riskin teminat ile güvence altına 
alınmı� kısmı - - - - -
A. Vadesi geçmemi� ya da de�er 
dü�üklü�üne u�ramamı� finansal varlıkların 
net defter de�eri(2) 4.189.634 6.771.514 3.663.797 594.714 1.213.886
B.Ko�ulları yeniden görü�ülmü�
bulunan,aksi takdirde vadesi geçmi� veya 
de�er dü�üklü�üne u�ramı� sayılacak 
finansal varlıkların defter de�eri(3)  

C.Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne 
u�ramamı� varlıkların net defter de�eri (6) 0 0 0 0 0 0
 -Teminat, vs ile güvence altına alınmı�
kısmı 

D.De�er dü�üklü�üne u�rayan varlıkların 
net defter de�erleri(6) 0 0 0 0 0 0

  -Vadesi geçmi� (brüt defter de�eri)  1.257.484

  -De�er dü�üklü�ü (-) -1.257.484

  -Net de�erin teminat,vs ile güvence altına 
alınmı� kısmı* 

  -Vadesi geçmemi� (brüt defter de�eri)  

  -De�er dü�üklü�ü (-) 

  -Net de�erin teminat,vs ile güvence altına 
alınmı� kısmı* 

E.Bilanço dı�ı kredi riski içeren unsurlar (5)  

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �
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31.12.2012 

 Alacaklar  

Bankalardaki 
mevduat   Di�er  

 Ticari Alacaklar   Di�er alacaklar  

�li�kili taraf   Di�er taraf  �li�kili taraf  Di�er taraf 

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) 

            

2.581.971 12.186.489 5.274.666 266.007 240.442 61.737

   -Azami riskin teminat ile güvence altına 
alınmı� kısmı - - - - -              -      
A. Vadesi geçmemi� ya da de�er 
dü�üklü�üne u�ramamı� finansal varlıkların 
net defter de�eri(2) 2.581.971 4.272.699 5.274.666 266.007 240.442 61.737
B.Ko�ulları yeniden görü�ülmü�
bulunan,aksi takdirde vadesi geçmi� veya 
de�er dü�üklü�üne u�ramı� sayılacak 
finansal varlıkların defter de�eri(3) 

C.Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne 
u�ramamı� varlıkların net defter de�eri (6) 
 -Teminat, vs ile güvence altına alınmı�
kısmı 

D.De�er dü�üklü�üne u�rayan varlıkların 
net defter de�erleri(6) 8.454.520

  -Vadesi geçmi� (brüt defter de�eri) 911.946

  -De�er dü�üklü�ü (-) -911.946

  -Net de�erin teminat,vs ile güvence altına 
alınmı� kısmı* 

  -Vadesi geçmemi� (brüt defter de�eri) 8.961.908

  -De�er dü�üklü�ü (-) -507.388

  -Net de�erin teminat,vs ile güvence altına 
alınmı� kısmı* 

E.Bilanço dı�ı kredi riski içeren unsurlar (5) 

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� finansal varlıklara 
ili�kin ya�landırma analizi a�a�ıdaki gibidir: 
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� finansal 
varlıklara ili�kin ya�landırma analizi a�a�ıdaki gibidir: 
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30.09.2013 tarihi itibariyle vadesi geçmi� ve de�er dü�üklü�üne u�ramı� finansal varlıklara ili�kin 
ya�landırma analizi a�a�ıdaki gibidir: 
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31 Aralık 2012 tarihi itibariyle vadesi geçmi� ve de�er dü�üklü�üne u�ramı� finansal varlıklara 
ili�kin ya�landırma analizi a�a�ıdaki gibidir: 
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E. Likidite Risk Yönetimi  
�irket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 
vadelerinin e�le�tirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sa�layarak, likidite riskini 
yönetir.  



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL TAR�H� �T�BAR�YLE 
KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

61 

�����������

6A5�%1�%�>�	���2	� �� 6A5�%1�%���	���2	��	���� �� �� �� ��

)	(%�%�� 3%'�%��3%
%���
�����1�	������	���
-FLBLLBLLLBL)/� ��	�(	�����	�-L/� �0���	��	�	��-LL/�

�0 �����	�	���
-LLL/�

 ����(	���5���
-L)/�

�C�%@����	�	�� �� �� �� �� �� ��

8��	��	�� �� �� �� �� �� ��

<C�C��C�C��%�� �� �� �� �� �� ��

-��&��&���%��� 58.869.912 58.869.912   12.484.898 36.222.988 10.162.026 

?����1�%�&��%�����6&6�%6%6&%���           ��

������/7L%�N� 9.916.450 9.916.450 2.677.441 7.239.009 0 "�

��9��/7L%�NN� 6.281.462 6.281.462 1.381.922 4.899.540 0 "�

�1O� �� �� �� �� �� ��

�%��%�%�� �� �%��%�%�� �� �� �� ��

)	(%�%�� 3%'�%��3%
%��� �	��������1�	�������	��� ��	�(	�����	�-L/� �0���	��	�	��-LL/�
�0 �����	�	���

-LLL/�
 ����(	���5���

-L)/�

-��&��&���%�������%���/�%%�� 58.869.912 58.869.912   12.484.898 36.222.988 10.162.026 

-��&��&���%�������%���/�%%����9�%�     �7����D�&���%��7%�������%���/�%%����9�%��
�

?����1�%�&��%�����6&6�%6%6&%��� �� �� �� �� �� ��

������/7L%�N� 9.916.450 9.916.450 2.677.441 7.239.009 0 ��

��9��/7L%�NN� 6.281.462 6.281.462 1.381.922 4.899.540 0 ��

�1O� �� �� �� �� �� ��



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL TAR�H� �T�BAR�YLE 
KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

62 

�����������

6A5�%1�%�>�	���2	� �� 6A5�%1�%���	���2	��	���� �� �� �� ��

)	(%�%�� 3%'�%��3%
%���
�����1�	������	���
-FLBLLBLLLBL)/� ��	�(	�����	�-L/� �0���	��	�	��-LL/�

�0 �����	�	���
-LLL/�

 ����(	���5���
-L)/�

�C�%@����	�	�� �� �� �� �� �� ��

8��	��	�� �� �� �� �� �� ��

<C�C��C�C��%�� �� �� �� �� �� ��

-��&��&���%��� 54.572.828 54.572.828 581.083 13.762.313 40.229.432 ��

?����1�%�&��%�����6&6�%6%6&%���           ��

������/7L%�N� 7.867.213 7.867.213 3.865.785 4.001.428 - ��

��9��/7L%�NN� 3.883.682 3.883.682 1.601.076 1.445.707 836.899 ��

�1O� �� �� �� �� �� ��

�%��%�%�� �� �%��%�%�� �� �� �� ��

@	(%�%�� 3%'�%��3%
%��� �	��������1�	�������	��� ��	�(	�����	�-L/� �0���	��	�	��-LL/�
�0 �����	�	���

-LLL/�
 ����(	���5���

-L)/�

-��&��&���%�������%���/�%%�� 45.109.651 45.109.651 581.083 4.299.136 40.229.432 ��
-��&��&���%�������%���/�%%��

��9�%� 9.463.177 9.463.177 �7����D�&���%��7%�������%���/�%%����9�%��
�

?����1�%�&��%�����6&6�%6%6&%��� �� �� �� �� �� ��

������/7L%�N� 7.867.213 7.867.213 2.121.674 4.001.428 1.744.111 ��

��9��/7L%�NN� 3.883.682 3.883.682 1.601.076 1.445.707 836.899 ��

�1O� �� �� �� �� �� ��

-��&��&���%�������%���/�%%��

��9�%� *
"2)
),�� *
"2)
),�� �7����D�&���%��7%�������%���/�%%����9�%��
� �� �� ��

?����1�%�&��%�����6&6�%6%6&%��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������/7L%�N� ,
*,+
2)+� ,
*,+
2)+� *
�)(
�((� (
(,*
"))� )
,,)
)2*� �� �� �� ��

��9��/7L%�NN� *"
2(�
�+)� *"
2(�
�+)� (�*
"*"� )
*+,
*"2� ,
*,"
(�!� �� �� �� ��

�1O� �� �� �� �� �� �� �� �� ��



UTOPYA TUR�ZM �N�AAT ��LETMEC�L�K T�CARET A.�. 
30 EYLÜL TAR�H� �T�BAR�YLE 
KONSOL�DE F�NANSAL TABLOLARA A�T D�PNOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmi�tir.

61 

* TTK gere�i senet, iki taraf arasında yapılan bir akit oldu�undan borç senetleri bu grupta izlenmi�tir. 
** Kanuni ödeme süreleri olan yükümlülükler bu grupta izlenmi�tir. Vergi kar�ılıkları, taksite ba�lanan vergi, 
ödenecek vergi ve sgk kesintileri gibi. 

Finansal Riskten Korunma Muhasebesi  

�irket, türev ürünleri alım satımı i�lemi ile döviz ve /veya faiz oranı (sabit ve de�i�ken) riskinden korumak 
amacıyla forward ,future, option ve swap i�lemleri yapmamaktadır.  

NOT 40 – B�LANÇO TAR�H�NDEN SONRAK� OLAYLAR 

�irket, Yönetim Kurulu 2012 yılı Ola�an Genel Kuruluyla ilgili 22.10.2013 tarihinde karar almı� olup konuyla 
ilgili 22.10.2013 tarihinde KAP’a özel durumu açıklaması yapılmı�tır.  
Ayrıca Yönetim Kurulu �irketin 2012 yılını VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre kar ile kapatılmasına 
ra�men karın önceki yıllarda bulunan geçmi� yıl zararlarına mahsup edilmesine ve bu sebeple kar payı 
da�ıtılmamasının yapılacak Genel Kurulun onayına sunulmasına 23.10.2013 tarihinde karar vermi�tir. 
Alınmı� olan Yönetim Kurulu kararı 23.10.2013 tarihinde KAP’a özel durum açıklaması yapılarak 
bildirilmi�tir. 

NOT 41 - F�NANSAL TABLOLARI ÖNEML� ÖLÇÜDE ETK�LEYEN YADA F�NANSAL TABLOLARIN 
AÇIK, YORUMLANAB�L�R VE ANLA�ILAB�L�R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL� OLAN 
D��ER HUSUSLAR 

1-�irketin Sermaye Piyasası Kurulu' nun “10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile �hraçcı �irketlere 
tanınan Payları �MKB' de i�lem Gören �irketlere Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak �lke 
ve Esaslar"  tebli�i çerçevesinde kendi paylarından bir kısmının geri alımına karar vermi�tir. �irket bu 
kapsamda KAP’ ta a�a�ıdaki duyuruyu yapmı�tır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı ile �hraçcı �irketlere tanınan "Payları 
�MKB'da i�lem Gören �irketlere Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak �lke ve Esaslar" 
tebli�i çerçevesinde �irketimiz hisselerinin, �irketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadı�ı ve 
�irketimizin kendi paylarına olan güveninin kamu oyuna gösterilmesi amacıyla mevcut piyasa ko�ulları 
de�erlendirilerek B�ST'da hisselerimizin gerek görüldü�ü takdirde 05-04-2013  / 15-05-2013 tarihleri 
arasında geri alım yapılabilmesine, 
Bu amaçla �irketimiz özkaynaklarından azami  2.000.000.- TL fon ayrılması için gerekli i�lemlere 
ba�lanılmasına, Gerek görülmesi halinde ayrılan bu fonun artırılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Kararı 
do�rultusunda �imdilik üst sınır olarak 25.000.000.- TL çıkarılmı� sermayemizin %4.00' u oranında 
1.000.000 ( nominal de�er) ula�ılıncaya kadar hisse geri alımı yapılması  kararı alındı�ı 04.04.2013 tarihli 
Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulmu�tur.  
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Kararımız ile belirtilen alım süremiz 15.05.2013 tarihi itibariyle sona 
ermi�tir.Paylarımızın geri alım i�lemleriyle ile ilgili bilgiler a�a�ıda verilmi�tir. Geri alım i�leminin ayrıntılı 
dökümü yapılacak ilk Genel Kurulda yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır. 
- Geri alınan paylardan iptal edilen pay sayısı  :   0 
- Bir pay için ödenen maksimum tutar    :  2,11. –TL 
- Bir pay için ortalama geri alım maliyeti    :  2,005.- TL 
- Toplam geri alım maliyet    :  2.005.318,1.- TL 
- Toplam geri alınan pay sayısı     :  1.000.000 
- Geri alınan payların çıkarılmı� sermayeye oranı :  % 4,00 
- Geri alınan payların imtiyaz hakları    : Yoktur 
- Geri alım i�lem tarihleri ve tutarları  : 
TAR�H           ALINAN   H�SSE ADED�    T U T A R     ( TL) 
09.04.2013     99.000    189.558,48 TL 
10.04.2013 95.000  195.153,63 TL 
11.04.2013 110.000  231.958,83 TL 
12.04.2013 105.000  220.600,00 TL 
15.04.2013 90.016  188.733,28 TL 
16.04.2013 100.000  208.750,00 TL 
17.04.2013 98.000  200.570,00 TL 
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18.04.2013 52.984  105.858,16 TL 
06.05.2013 125.000  228.731,93 TL 
10.05.2013 125.000  235.403,79 TL 

  
2-�irketin %19 oranında ortak oldu�u Ça� 1 Yapı A.�.’ Maltepe AVM’ nin mülkiyetinin %43,23’ üne sahiptir.  
Mülkiyetin kalan % 56,77 oranına sahip olan �lbank A.�. söz konusu hisselerini Çankaya Belediyesine 
satmı�tır. Di�er ortak Ça� 1 Yapı A.�.’ de kendi hisselerini satmak üzere Çankaya Belediyesi ile 
görü�melere ba�lamı�tır. Bu konu ile ilgili olarak 03.04.2013 tarihinde KAP’ a özel durum açıklaması ile 
duyurulmu�tur. 

��tirak olan Ça� 1 Yapı A.�.’ nin devamlı bir ticari faaliyetinin olmaması, Grup tarafından finanse edilmesi 
ve Grup’ un ��tirak Yönetiminde yer almaması sebebiyle Grup’un yönetimde etkinli�e sahip olmadı�ı 
kanaatine varılmı� ve Özkaynak Yöntemiyle de�erlenmemi�tir. Henüz Grup Yönetim Kurulu’ nun, Ça� 1 
Yapı A.�.’ sahip oldu�u Maltepe AVM hisselerinin satı�ına yönelik bir karar almaması sebebiyle de 
satılmaya hazır finansal varlıklar grubunda sınıflandırılmı�tır.  

(31.12.2012: Yoktur.)  


