KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT
BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

Karyem Karapinar Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna,

Karyem Karapinar Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirket), 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu
incelemiş bulunmaktayız.
Đncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş
denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle
ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve
tekniklerini içermiştir.
Görüşümüze göre, söz konusu mali tablolar, üçüncü paragrafda belirtilen hususlar nedeniyle
ortaya çıkabilecek düzeltmelerin etkileri dışında, Karyem Karapinar Yem Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2008 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona
eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, SPK tarafından yayımlanan ve bir önceki
hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Seri:XI, No:1 sayılı “Sermaye Piyasasında Mali
Tablo ve Raporlara Đlişkin Đlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”de belirlenmiş muhasebe
ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Đstanbul, 13/02 / 2009
DETAY BAĞIMSIZ DENETĐM VE
DANIŞMANLIK ANONĐM ŞĐRKETĐ
Okul Sk. Altunizade Sit. E/9
Altunizade,Üsküdar-ĐSTANBUL
Đsmail Gerçek
Sorumlu Ortak Başdenetçi

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
31.12.2008/31.12.2007 DÖNEMĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET BĐLANÇOSU
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade
Edilmiştir.)
AKTĐF (VARLIKLAR)

I. DÖNEN VARLIKLAR

31.12.2008
31.12.2007
Bağısmsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARĐ DÖNEM
ÖNCEKĐ DÖNEM
3.489.693
3.592.325

A. HAZIR DEĞERLER
B. MENKUL KIYMETLER
C. KISA VADELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR

400.860
0
1.751.948

372.721
0
1.278.013

D. DĐĞER KISA VADELĐ ALACAKLAR
E. STOKLAR
F. DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR

0
1.328.134
8.750

52.874
1.875.671
13.046

II. DURAN VARLIKLAR
A. UZUN VADELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR
1- Verilen Depozito ve Teminatlar
B. FĐNANSAL DURAN VARLIKLAR
C. MADDĐ DURAN VARLIKLAR
1- Arazi ve Arsalar
2- Yerüstü ve Yer altı Düzenleri
3- Binalar
4- Makine, Tesis ve Cihazlar
5- Taşıt Araç ve Gereçleri
6- Döşeme ve Demirbaşlar
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
10- Verilen Sipariş Avansları
D. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR(NET)
1- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2- Birikmiş Amortismanlar (-)
D. DĐĞER DURAN VARLIKLAR

AKTĐF (VARLIKLAR) TOPLAMI

2.800.268

3.181.147

5.904

5.904

5.904

5.904
0
2.755.061

0
3.051.577

201.645
143.183
2.870.695
1.203.327
652.521
271.955
745.472
(3.333.738)
0
0

223.055
143.183
2.870.695
1.178.744
628.379
257.452
569.810
(2.819.740)
0
0
3.145

5.242

19.797
(16.652)

19.797
(14.555)
36.158

118.423

6.289.961

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
31.12.2008/31.12.2007 DÖNEMĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET BĐLANÇOSU

6.773.472

(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade
Edilmiştir.)
PASĐF (KAYNAKLAR)

31.12.2008

I. KISA VADELĐ BORÇLAR

31.12.2007

1.946.742

2.122.886

A. FĐNANSAL BORÇLAR
B. TĐCARĐ BORÇLAR
C. DĐĞER KISA VADELĐ BORÇLAR

201.069
923.334
657.597

0
1.520.639
570.615

D. ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLARI

164.742

31.632

E. BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI
II. UZUN VADELĐ BORÇLAR
A. FĐNANSAL BORÇLAR
B. DĐĞER UZUN VADELĐ BORÇLAR
C. BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI

0

1.221.606

0

546.596

0
573.920

0
675.010

III. ÖZ SERMAYE
A. SERMAYE

0
573.920

3.769.298

3.428.980

415.701

415.701

B. YEDEKLER

1.043.626

822.091

C. ÖZSERMAYE ENF. DÜZELTME FARKLARI

1.801.240

1.801.240

444.063

325.280

64.668

64.668

D. NET DÖNEM KARI
E. GEÇMĐŞ YIL KARLARI
PASĐF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

6.289.961

6.773.472

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
31.12.2008/31.12.2007 DÖNEMĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET GELĐR TABLOSU
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade
Edilmiştir.)
31.12.2008
Bağısmsız Denetimden
Geçmiş
CARĐ DÖNEM

A- Brüt Satışlar
B. Satışlardan Đndirimler (-)
NET SATIŞLAR
C- Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI
D- Faaliyet Giderleri (-)
ESAS FAALĐYET KARI
E- Diğer Faaliyetlerden Gelirler Ve Karlar
F- Diğer Faaliyetlerden Giderler Ve Zararlar (-)
G- Finansman Giderleri (-)
FAALĐYET KARI
H- Olağanüstü Gelirler Ve Karlar
I- Olağanüstü Giderler Ve Zararlar (-)
J- Net Parasal Pozisyon Karı
DÖNEM KARI
K- Ödenecek Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler (-)
NET DÖNEM KARI

15.993.936
(105.521)
15.888.415
(14.409.386)
1.479.029
(973.743)
505.286
149.409
(40.165)
(70.363)
544.167
17.063
(15.303)
0
545.926
(101.864)
444.063

31.12.2007
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
ÖNCEKĐ DÖNEM

15.087.305
(227.029)
14.860.276
(13.652.946)
1.207.330
(873.557)
333.773
97.635
(12.670)
(66.189)
352.549
38.500
(21.929)
0
369.120
(43.840)
325.280

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
31.12.2008/ DÖNEMĐ ĐTĐBARĐYLE FON AKIM TABLOSU
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade
Edilmiştir.)
31.12.2008
A- KAYNAKLAR

1.747.064

1- Faaliyet Karından Sağlanan Kaynak

323.256

a) Faaliyet Karı

544.167

b) Amortismanlar (+)

564.750

c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)

0
(785.662)

2- Olağanüstü Kardan Sağlanan Kaynak
a) Olağanüstü Kar

17.063
17.063

b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)

0

c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)

0

3- Dönen Varlıkların Tutarında Azalış

604.707

4- Duran Varlıkların Tutarında Azalış

380.878

5- Kısa Vadeli Borçlarda Artış

421.161

6- Uzun Vadeli Borçlarda Artış

0

7- Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı)

0

8- Emisyon Primi

0

B- KAYNAK KULLANIMLARI:

1.747.064

1- Faaliyet Zararından Dolayı Kaynak Kullanımı

0

a) Faaliyet Zararı

0

b) Amortismanlar (+)

0

c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)

0

d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-)

0

2- Olağanüstü Zarardan Dolayı Kaynak Kullanımı
a) Olağanüstü Zarar
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+)
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)
3- Ödenen Vergi ve Benzerleri
4- Ödenen Temettüler
5- Dönen Varlıkların Tutarında Artış
6- Duran Varlıkların Tutarında Artış (Yeniden Değerleme Hariç)

(104.540)
15.303
0
(119.843)
101.864
2.675
502.074
0

7- Kısa Vadeli Borçlarda Azalış

597.305

8- Uzun Vadeli Borçlarda Azalış

647.686

9- Sermayede Azalış

0

NET ĐŞLETME SERMAYESĐNDEKĐ DEĞĐŞĐM
1- Net Đşletme Sermayesinde Artış
2- Net Đşletme Sermayesinde Azalış

73.511
0

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
31.12.2008 DÖNEMĐ ĐTĐBARĐYLE NAKĐT AKIM TABLOSU
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade
Edilmiştir.)
01.01.2008-31.12.2008
A- DÖNEM BAŞI NAKĐT MEVCUDU
B- DÖNEM ĐÇĐ NAKĐT GĐRĐŞLERĐ
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit
a) Net Satış Hasılatı
b) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar
c) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)
2- Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit
3- Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla Đlgili Olmayan)
a) Menkul Kıymet Đhraçlarından
b) Diğer Artışlar
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla Đlgili Olmayan)
a) Menkul Kıymet Đhraçlarından
b) Diğer Artışlar
6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
7- Diğer Nakit Girişleri
C- DÖNEM ĐÇĐ NAKĐT ÇIKIŞLARI
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
a) Satışların Maliyeti
b) Stoklardaki Artış
c) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış
d) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-)
e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
f) Stoklardaki Azalış (-)
2- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
c) Genel Yönetim Giderleri
d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
a) Diğer Faaliyetlerle Đlgili Giderler ve Zararlar
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı
5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
a) Olağanüstü Giderler ve Zararlar
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)
6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla Đlgili Olmayan)
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri
b) Diğer Ödemeler
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla Đlgili Olmayan)
a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri
b) Diğer Ödemeler
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri
10- Ödenen Temettüler
11- Diğer Nakit Çıkışları
D- DÖNEM SONU NAKĐT MEVCUDU
E- NAKĐT ARTIŞI veya AZALIŞI (A+B)-(C+D)

372.721
15.807.368
15.467.354
15.888.415
52.874
(473.935)
149.409
17.063
86.982
0
86.982
0
0
0
0
86.561
15.779.229
13.560.241
14.409.386
0
597.305
(334.179)
(564.735)
(547.537)
973.743
0
435.675
538.068
0
40.165
40.165
0
70.363
15.303
15.303
0
331.452
0
0
0
546.596
0
546.596
101.864
2.675
136.828
400.860
28.139

Karyem Karapınar Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 31.Aralık 2008/31 Aralık
2007 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine ait Bilanço Dipnotları
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade Edilmiştir.)
1.

işletmenin fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu Karma Yem Üretimi olan Karyem Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Şirket), 1982 tarihinde kurulmuş Konya Karapınar’da tescilli bir sermaye şirketidir. Đşletmenin fiili
faaliyet konusu , Karma Yem Üretimi-Satışı, Yonca Peleti Üretimi-Satışı ve Süt Đnekçiliği’dir.

2.

Şirket’in % 10 ve % 10’dan daha fazla hisseye sahip ortaklarının pay oranı ve tutarları aşağıdaki
gibidir:
31.12.2008
31.12.2007
Tutar
Pay %
Tutar
Pay %
Karapınar Belediye Başkanlığı
284.298
68
284.298
68
Nominal sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark 1.801.240.-YTL tutarındadır.

3.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz
türleri itibariyle ayrı ayrı):
Şirketin sermayesini temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar yoktur. (31.12.2007: Yoktur)

4.

Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı:
Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. (31.12.2007: Yoktur.)

5.

Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları:
Şirket’in cari dönem ve bir önceki dönem içerisinde yapılan sermaye artırımı yoktur.
(31.12.2007: Yoktur)

6.

Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:
Cari dönemde Şirket’in ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetleri yoktur.
(31.12.2007: Yoktur)

7.

Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:
Cari dönemde Şirket’in itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetleri yoktur.
(31.12.2007: Yoktur)

8.

Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:

a) Satın alınan, imal ve inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti:
-

31.12.2008
331.452

31.12.2007
519.620

113.971

397.200

Cari dönemde ve önceki dönemde yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve
bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi:
31.12.2008

Yatırımın Niteliği
Süt Đnekçiliği Tesisi Binası

9.

Yat. Tutarı

Baş.Tarihi
-

-

BitişTarihi

Tamam.Derecesi

-

-

31.12.2007
Yatırımın Niteliği
Yat.Tutarı
Baş. Tarihi
BitişTarihi
Süt Đnekçiliği Tesisi Binası 1.538.167.-YTL
23.09.2005
26.09.2007
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı:

Tamam. Derecesi
% 100

Şirketin cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
10. 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklar, iştirakler ve bağlı
ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi:

Ortaklara Borçlar (I.Temmettü)
Toplam:

31.12.2008
473.064
473.064

31.12.2007
384.629
384.629

11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma
yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler,
bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili dönemsellik varsayımlarını
değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri:
Şirket, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemi ile ilgili mali tablolarını Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan XI-1 no'lu “Sermaye Piyasasında
Mali Tablo ve Raporlara Đlişkin Đlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”i (XI-1 Tebliği) ve bu tebliğe değişiklik
ve eklemeler yapan ek tebliğleri esas alarak hazırlamıştır.
Seri XI-20 Tebliği hükümleri, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin
kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Yeni Türk Lirası’nın cari satın
alma gücünün esas alınarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı
değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Đlgili tebliğin uygulanmasını öngören
bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi
rakamının, ilgili yıl dahil önceki üçüncü yılın başındaki fiyat endeksi rakamının iki katından daha fazla
olması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10
veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin
başlamasıdır. Bununla birlikte ilgili tebliğin uygulamasını gerektiren diğer hususlardan, halkın
tasarruflarını yabancı para cinsinden tutması, mal ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden
belirlemesi gibi yüksek enflasyon göstergeleri mevcut bulunmaktadır. Sonuç olarak, Şirket’in mali tabloları
ilgili tebliğ uyarınca, 31 Aralık 2004 tarihindeki cari satın alma gücündeki değişmelerin etkilerini
yansıtacak şekilde yeniden ifade edilmiştir.
Ancak, SPK 18 Mart 2005 tarihli duyurusuyla, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Devlet Đstatistik Enstitüsü
tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) rakamının son üç yıl için % 69,72, son yıl için %
13,84, Şubat ayı itibariyle aylık bazda -% 0,9 ve -% 0,02 olarak gerçekleştiği, T.C. Merkez Bankası’nın son
verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yıl sonu için % 8, gelecek 12 ay için % 7,7, 2005 yıl sonuna
ilişkin söz konusu tahmini değerlere göre son üç yıllık kümülatif enflasyon oranının % 35,7 olmasının
öngörüldüğü, dolayısıyla mevcut objektif kriterler dikkate alındığında yüksek enflasyon döneminin sona
erdiği ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan
kalktığı gerekçeleriyle 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son
verilmesi kararını açıklamıştır. Bu duyuruya istinaden yüksek enflasyon dönemi sona erdiğinden 31 Aralık
2004 tarihli mali tablolarda yer alan enflasyona göre düzeltilmiş tutarlar, 31 Aralık 2005 tarihli mali
tablolarının hazırlanmasında esas alınan rakamların başlangıç değerlerini oluşturmaktadır.
11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma
yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler,
bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili dönemsellik varsayımlarını
değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçelerim (Devamı):

31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarının başlangıç değerlerini oluşturan 31 Aralık 2004 hesap dönemine ait
tabloların enflasyona göre düzeltilmesinin ana ilkeleri aşağıdaki gibidir :
Enflasyon Muhasebesi Uygulama Esasları:
-

XI-20 Tebliği hükümleri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların paranın bilanço günündeki
cari satın alma gücü esas alınarak düzenlenmesini ve bir önceki yıl bilançosunun da aynı tebliğ
hükümleri çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulmasını gerektirir.
Parasal varlık ve borçlar, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen
koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemler oldukları ve paranın bilanço tarihindeki cari satın
alma gücü cinsinden ifade edilmiş oldukları için ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmamıştır.

-

11.

-

Parasal olmayan aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihine kadar oluşan genel fiyat endeksi ile
çarpılmak suretiyle düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.

-

Sermayenin düzeltilmesinde sermaye artırımının tescil tarihi dikkate alınmıştır. Emisyon primlerinin
düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır. Yedek akçelerden ve dağıtılmamış karlardan
yapılan sermaye artışları, sermaye artırımının tescil tarihi esas alınarak düzeltme işlemine tabi
tutulmuştur.

-

Gelir tablosunda, amortisman ve itfa payları, satışların maliyeti ve gelir veya gider olarak doğrudan
gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler dışındaki tüm kalemler gelir ve gider
kalemleri aylık enflasyon katsayıları ile düzeltme işlemine tabi tutulmaktadır. Amortisman ve itfa
payları, ilgili aktiflerin düzeltilmiş değerleri üzerinden, gelir veya gider olarak doğrudan gelir
tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler, satışa konu olan varlığın düzeltilmiş net değeri
ile satış bedelinin düzeltilmiş değeri arasındaki fark olarak yeniden hesaplanmaktadır. Tutarı dönem
sonunda kesinleşecek veya dönem sonunda ortaya çıkan verilere göre hesaplanan kıdem tazminatı
gibi karşılıklar dönem sonundaki nihai tutarlarıyla mali tablolara yansıtılmıştır.

-

Parasal varlık bulundurmaktan doğan kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan doğan
kazançlar, net parasal pozisyon karı hesabına yansıtılmıştır.

-

YTL üzerinden vadeli olarak gerçekleşen alımların ve satımların içerdiği enflasyon payı, ilgili borç
veya alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için Đstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda oluşan faiz hadleri kullanılarak, yabancı para cinsinden olanlar ise Libor ve
Eurobor faiz oranları kullanılarak ayrıştırılmış ve ilgili kalemler bu tutar düşüldükten sonra kalan
tutarları üzerinden düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.

-

Şirket, SPK’nın XI-20 Tebliği hükümleri uyarınca mali tablolarını ilk defa 31 Aralık 2003 tarihi
itibariyle düzenlemiştir. SPK’nın Seri: XI, No: 26 sayılı Tebliği uyarınca, ekli mali tablolarda kayıtlı
değerleri üzerinden gösterilen özsermaye kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar, toplu
halde “Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları” hesabında gösterilmiştir. Aktif kalemlerin ve
borçların XI-20 Tebliğ uyarınca düzeltilmesi sonucunda oluşan farkların; 31 Aralık 2003 hesap
döneminin başlangıcına kadar olan kısmı “Geçmiş Yıl Karları” , 31 Aralık 2004 dönemine ilişkin
kısmı ise “Net Parasal Pozisyon Karı” hesabına dahil edilmek suretiyle kayda alınmıştır.

Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma
yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan
değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili dönemsellik
varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçelerim (Devamı):
Đlişikteki mali tabloların hazırlanmasında esas alınan belli başlı muhasebe prensipleri ise aşağıdaki
gibidir:
a)

Menkul Kıymetler: Menkul kıymetler, maliyet bedelleri ve vadelerinde elde edilecek gelirin söz
konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için
hesaplanan gelir tahakkuku toplamı üzerinden gösterilmiştir.

b)

Alacak ve Borç Reeskontu: Avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere YTL
üzerinden senetli alacak ve borçlar ile 3 aydan uzun vadeli senetsiz alacak ve borçlar Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın iskonto oranı kullanılarak, yabancı para cinsinden olanlar ise
Libor ve Eurobor faiz oranları kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur.
Yapılan düzeltme işlemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak gösterilmiş,
gelir tablosunda ise alacaklara ilişkin reeskont tutarları, "Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar",
borçlara ilişkin reeskont tutarları ise, "Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar" hesap gruplarında
muhasebeleştirilmiştir.

c)

Stoklar: Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas
alınmaktadır. Stoklar Şirket’in maliyet hesaplama yöntemi olan "Ağırlıklı Ortalama Maliyet"
yöntemiyle uyumlu olarak hesaplanmış olup hammadde, malzeme, işçilik ve genel giderlerin uygun
bir payını kapsamaktadır.

d)

Finansal Duran Varlıklar: Finansal duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap
dönemi itibariyle düzletilmiş başlangıç değerleri ve var ise, cari yıl girişlerinin elde etme
maliyetlerinden gösterilmiştir.

e)

Maddi Duran Varlıklar: Amortismana tabi duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre
31
Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve 31.12.2004 tarihinden
sonraki girişlerinin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları
düşülerek ifade edilmiştir. Amortisman, maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak
2004 yılı ve öncesi alımlar için düzeltilmiş tutarları üzerinden geçmişe şamil olacak şekilde,
31.12.2004 tarihinden sonraki girişleri içinse elde etme maliyetleri üzerinden doğrusal amortisman
yöntemi ve azalan bakiyeler amortisman yöntemi kullanılarak kıst esasına göre hesaplanmıştır.
Sabit kıymetlerin ortalama ekonomik ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları
aşağıda belirtilmiştir:
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
Binalar
Makineler, Teçhiz ve Cihazlar
Taşıt Araç ve Gereçleri
Döşeme ve Demirbaşlar

f)

11.

: % 6,67
: % 2,00 - % 10,00
: % 4,00 - % 20,00
: % 20,00
: % 6,67 - % 25,00

Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Maddi olmayan duran varlıklar haklardan ve özel maliyetlerden
oluşmakta olup, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş
başlangıç değerleri ve 31.12.2004 tarihinden sonraki girişlerinin maliyet değerlerinden birikmiş
amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmiştir. Amortisman, bütün maddi
olmayan duran varlıklar için hızlandıran (azalan bakiyeler) amortisman yöntemi kullanılarak % 20
oranında itfa edilmektedir.

Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma
yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan
değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili dönemsellik
varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçelerim (Devamı):
g)

Kıdem Tazminatı Karşılıkları: 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Đş Kanunu'na
göre, kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü
hesaplanmakta ve gerekli karşılık SPK 'nın düzenlemeleri doğrultusunda ayrılmaktadır.

h)

Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar: Yabancı para cinsinden gerçekleşen tüm işlemler, işlem
tarihindeki kurlarla YTL’ye çevrilerek hesaplara yansıtılmaktadır. Bilançoda yer alan yabancı
paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları, yabancı paraya
bağlı borçlar ise bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları kullanılarak YTL’ye
çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri (maddi duran varlık maliyetlerine
verilenler hariç) ilgili hesap gruplarına dahil edilmektedir.

i)

Vergiler: Şirket, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi ve vergi uygulamalarına tabidir.

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı, 21.06.2006 tarih ve 26205 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan 5520
no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 1. fıkrasına göre % 20 olup, 01.01.2006
tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak ve 01.01.2006 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (2004 yılı için % 33, 2005 yılı için ise % 30)
Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım
indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde
başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarına (temettüler) stopaj uygulanamaz. Bunların dışında yapılan
temettü ödemeleri % 15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve
stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
10’uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi
o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup
edilebilir.
En az iki tam yıl süreyle aktiflerde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip olunan
kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı,
21.06.2006 tarih ve 26205 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan 5520 no.lu Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5. maddesinin 1/e fıkrasına göre kurumlar vergisinden istisnadır.
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış
bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu
süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Đstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
Yatırım indirimi uygulamasına son verilmiştir. 01 Ocak 2006 tarihinden önce yatırıma başlayan
mükellefler 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları
yatırım indirimi istisnası tutarını bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008
yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
11.

Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma
yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan
değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili dönemsellik
varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçelerim (Devamı):
j)

12.

Diğer Bilanço Kalemleri: Diğer parasal bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı değerleri ile parasal
olmayan kalemler ise 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş değerleri başlangıç kabul
edilerek ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonraki girişlerinin maliyet değerleri eklenerek, mali tablolara
yansıtılmıştır.

Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren
hususlara ilişkin bilgi:
31 Aralık 2008 tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar aşağıdaki gibidir;
-

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 2.260.-TL’ye yükselmiştir.

31 Aralık 2007 tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar aşağıdaki gibidir;

13.

1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 2.088.-YTL’ye yükselmiştir.

Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi:
Şirket Tarafından Açılan ve Halen Devam Eden Davalar:
Yoktur.
Şirket Aleyhine Açılan ve Halen Devam Eden Davalar:
Davacı
Uğur Erdoğan
Đlhan Fidan

Mahkeme
Karapınar Asliye Huk. Mahk.
Karapınar Asliye Huk. Mahk.

Dosya No
2005/123 E.
2007/151 E.

Dava Konusu
Đş Kanunundan Doğan Uyuşmazlık
Đş Kanunundan Doğan Uyuşmazlık

Şirket Tarafından Yürütülen Đcra Takipleri:
Borçlu
Faruk Türk Otomotiv Tic.Ltd.Şti.
14.

Đcra Dairesi
Dosya No
Karapınar 1. Đcra Müdürlüğü 2008/61

Miktar
19.994.-YTL

Đşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:
Şirket’in gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik
bulunmamaktadır.(31.12.2007: Yoktur.)

15.

Aktif değerlerin üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

16.

Şirket’in Aktif değerleri üzerinde mevcut bulunan ipotek ve diğer teminatları bulunmamaktadır.
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:

17.

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 6.701.306-YTL’dir.
(31.12.2007: 6.557.147-YTL)
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

18.

31.12.2008 tarihi itibariyle Şirket’in alacakları için almış olduğu ipotek ve diğer teminatların
bulunmamaktadır. (31.12.2007: Yoktur.)
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:

Döviz
Cinsi

19.

20.

21.

22.

31.12.2008
Yabancı Para
YTL
Tutarı
Karşılığı

Verilen Teminat Mektupları
YTL
(Konya Şeker Fabrikası)
Toplam:
Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:

31.12.2007
Yabancı Para
YTL
Tutarı
Karşılığı

125.000

-

130.000

125.000

-

130.000

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket banka hesaplarında bloke mevduat bulunmamaktadır. (31.12.2007:
Yoktur.)
Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri
ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran
ortaklıklar:
Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
Mali tablolarda “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının % 20’sini veya bilanço aktif toplamının % 5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
a) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar:
Vergi Dairesinden Alacaklar

31.12.2008
0

31.12.2007
52.874

Toplam:

22.

0

52.874

b) Diğer Stoklar:
Canlı Varlıklar
Diğer Stoklar
Toplam:

31.12.2008
331.716
283.396
615.112

31.12.2007
357.521
275.140
632.661

c) Diğer Dönen Varlıklar:
Devreden KDV
Đş Avansları
Toplam:

31.12.2008
0
8.750
8.750

31.12.2007
11.246
1.800
13.046

d) Diğer Maddi Duran Varlıklar:
Canlı Varlıklar
Toplam:

31.12.2008
745.472
745.472

31.12.2007
569.810
569.810

Mali tablolarda “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının % 20’sini veya bilanço aktif toplamının % 5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Devamı):
e) Diğer Duran Varlıklar:
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Toplam:

31.12.2008
36.158
36.158

31.12.2007
118.423
118.423

f) Kısa Vadeli Diğer Borçlar:
Personele Borçlar
Toplam:

31.12.2008
36.095
36.095

31.12.2007
91.468
91.468

g) Diğer Uzun Vadeli Borçlar:
Kamuya Olan Ert.Veya Taks.Borç.
Toplam:

31.12.2008
0
0

31.12.2007
0
0

h) Faaliyetle Đlgili Diğer Gelirler ve Karlar:
Reeskont Faiz Gelirleri
Faiz Gelirleri
Süt Sığırı Yeni Doğan Buzağı Geliri
Süt Teşvik
Diğer
Toplam:

01.01-31.12.2008
10.692
5.225
61.500
70.773
1.218
149.409

01.01-31.12.2007
6.576
1.168
48.300
40.766
825
97.635

ı) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar:
Komisyon Giderleri(-)
Karşılık Giderleri(-)
Kambiyo Zararları(-)
Reeskont Faiz Giderleri(-)
Toplam:

01.01-31.12.2008
(2.698)
(26.940)
0
(10.526)
(40.165)

01.01-31.12.2007
0
(1.970)
(8)
(10.692)
(12.670)

i) Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
Sabit Kıymet Satış Karları
Kasko Sigorta Đadesi
SGK % 5 Đşveren Prim Đndirimi
Diğer Gelirler
Toplam:

01.01-31.12.2008
7.583
1.221
8.193
64
17.061

01.01-31.12.2007
38.500
0
0
0
38.500

j) Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar
Zayi Olan Mallar
Arazi Ekim Zararları
Sabit Kıymet Satış Zararı
Toplam:

01.01-31.12.2008
(10.109)
0
(5.194)
(15.303)

01.01-31.12.2007
(5.023)
(8.219)
(8.687)
(21.929)

23.

“Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve
bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının
ayrı ayrı toplamları:

Duran ZENGIN’e Ödenecek Kıdem Tazminatı
Mustafa PARLAK’a Ödenecek Kıdem Tazminatı
Nazım KURTULUŞ ’e Ödenecek Kıdem Tazminatı
Toplam:
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

31.12.2008
0
0
36.095
36.095

31.12.2007
47.324
44.144
0
91.468

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçları:
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket’in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar için ayrılan
şüpheli alacak tutarları bulunmamaktadır. (31.12.2007: Yoktur.)
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarı:
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ayrılan karşılık 26.940.-YTL olup tamamı vadesi gelmiş şüpheli alacaklar
için ayrılan tutarları temsil etmektedir. (31.12.2007: 3.547.-YTL)
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine
sahip iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve
tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya
zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Sermaye Piyasası
Kurulu Standartları’na göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı
ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği
aşağıdaki gibidir:
Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
Đştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları:
Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri:
Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları:
XI-20 Tebliği uyarınca yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar, özsermayeden ve
ilgili varlıkların maliyetlerinden indirilmiştir. (31.12.2007: XI-20 Tebliği uyarınca yeniden değerleme
fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar, özsermayeden ve ilgili varlıkların maliyetlerinden
indirilmiştir.)
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut
yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL’ye dönüştürülme kurları aşağıdaki gibidir:
31.12.2008
31.12.2007
Döviz Döviz Döviz
YTL
Döviz
Döviz
YTL
Cinsi Miktarı Kuru Karşılığı Miktarı Kuru Karşılığı
Bankalar USD
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı:
Yoktur. (31.12.2007: Yoktur.)
Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
31.12.2008 31.12.2007
Üretim
26
24
Đdari
6
7
Pazarlama
2
1
Toplam:
34
32
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir
olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle;
a) SPK’nın 27 Ocak 2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca, kar dağıtımında SPK düzenlemelerine
göre bulunan net dağıtılabilir karın esas alınması zorunlu olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu
düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtlardan yedek akçelerin ayrılması gerekmektedir. Bu çerçevede
Şirket’in SPK’nın Seri XI, No: 1 sayılı tebliğlerine göre hazırlanmış mali tabloları esas alınarak

bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler uyarınca
hesaplanan tutarın tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilmekte ve
tamamının dağıtılması öngörülmektedir.
b) 12.02.2008 tarih ve 479 nolu Yönetim Kurulu toplantısında, daha once 24.12.2007 tarih ve 475 no.lu
Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin hayvancılık tesisi yapmak üzere Hazine’den aldığı
Gaziosmanpaşa Mah. Erozyon Mevkiinde bulunan Tapu Sicil Müdürlüğüne M30-C.05.C Pafta, 1240
Ada, 4 Parsel numaralı 37 Hektar, 4500 m2 yüzölçümündeki arsasının satışıyla ilgili alınan kararda,
daha evvel isimleri belirtilen Ali Sivrikaya, Đbrahim Karadeniz, Mustafa Aldanmaz ve Đsmail
Cantürk’ün müracatları üzerine isim değişiklikleri yapılmıştır.
c) 27.08.2008 tarih ve 487 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, melas alımları için Şeker Fabrikasına
verilmek üzere Yapı Kredi Bankası’ndan 25.000.-YTL ifa mektubu alınmasına karar verilmiştir.
d) 27.09.2008 tarih ve 489 nolu Yönetim Kurulu kararı ile, Şeker Fabrikasının yapacağı vadeli
satışlarında melas alımları Halk Bankası’ndan 100.000.-YTL teminat mektubu alınmasına karar
verilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle;
a)

34.

SPK’nın 27 Ocak 2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca, kar dağıtımında SPK düzenlemelerine
göre bulunan net dağıtılabilir karın esas alınması zorunlu olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu
düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtlardan yedek akçelerin ayrılması gerekmektedir. Bu çerçevede
Şirket’in SPK’nın Seri XI, No: 1 sayılı tebliğlerine göre hazırlanmış mali tabloları esas alınarak
bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler uyarınca
hesaplanan tutarın tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilmekte ve
tamamının dağıtılması öngörülmektedir.
b) 08.02.2007 tarih ve 460 no.lu Yönetim Kurulu toplantısında, Emniyet Teşkilatına alınacak araba için
10.000.-YTL bağış yapılmasına karar verilmiştir.
c) 15.07.2007 tarih ve 470 no.lu Yönetim Kurulu toplantısında, Mustafa Ulusoy’a sözleşme dahilinde,
yeni tesiste boşalan 260.000 m2 arazi 5 yıllığına kiralanmasına ve kira süresi sonunda yapılan yapılan
yatırımların çalışır durumda şirkete teslim edilmesine ve kira bedeline karşılık olarak da yıllık
üründen %20 pay alınmasına karar verilmiştir.
d) 19.11.2007 tarih ve 474 no.lu Yönetim Kurulu toplantısında, şirkete ait Zafer Mah. Çiğil Yolu
Mevkiinde bulunan 30.27.A Pafta, 706 Ada, 13 Parsel numaralı 1 Hektar, 1931 m2 yüzölçümündeki
arazi içindekiler ile birlikte Nurpet Petrol Ürünleri Gıda Maddeleri Ltd.Şti.’ne 250.000.-YTL bedelle
satılmasına karar verilmiştir.
e) 24.12.2007 tarih ve 475 no.lu Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin hayvancılık tesisi yapmak üzere
Hazine’den aldığı Gaziosmanpaşa Mah. Erozyon Mevkiinde bulunan Tapu Sicil Müdürlüğüne M30C.05.C Pafta, 1240 Ada, 4 Parsel numaralı 37 Hektar, 4500 m2 yüzölçümündeki arsasından, Đbrahim
Karadeniz (10.000 m2 ), Mustafa Aldanmaz (10.000 m2 ), Ali Sivrikaya (10.000 m2 ), Đsmail Cantürk
(10.000 m2 ) olmak üzere toplam 40.000 m2 ‘si 0,65 YTL/ m2 birim fiyat ile satılmasına karar
verilimiştir. Söz konusu satışla ilgili tapu işlemleri rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.
f) Şirketin, 2007 döneminde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Konya Şubesi ve T. Halk Bankası A.Ş.
Konya Şubesi’nden, sırasıyla 290.000 .-YTL ve 250.000.-YTL’lik ticari kredileri genel kredi
sözleşmelerine ortaklar avali ile kullanmıştır.
XI-20 Tebliği ile istenen ve diğer dipnotlarda verilmeyen ek bilgiler :
Ekli mali tablolarda nominal bedelleri ile gösterilen özsermaye kalemlerinden kaynaklanan enflasyon
etkisi “Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları” hesabında gösterilmiştir. Özsermaye Enflasyon
Düzeltme Farkları hesabının detayı ve oluştukları hesaplar aşağıdaki gibidir;

Sermaye
Toplam:

31.12.2008
1.801.240
1.801.240

31.12.2007
1.801.240
1.801.240

Karyem Karapınar Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 31.Aralık 2008/31 Aralık
2007 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine ait Gelir Tablosu Dipnotları
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasının 31.12.2008 Alım Gücü Đle Đfade Edilmiştir.)
1.

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:

a) Amortisman giderleri

01.01.-31.12.2008
562.654

01.01.-31.12.2007
425.278

2.

b) Đtfa ve tükenme payları
Toplam:
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:

3.

Kıdem tazminatı karşılığı gideri
Reeskont gideri
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
Vergi karşılığı
Dönemin tüm finansman giderleri:

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

2.097
564.751

3.495
428.773

01.01.-31.12.2008
89.980
10.526
26.940
101.864

01.01.-31.12.2007
105.061
10.692
1.970
43.840

01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2007
Doğrudan gider yazılanlar
70.363
66.189
Toplam:
70.363
66.189
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı:
Yoktur. (01.01-31.12.2007: Yoktur.)
Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar ve alışlar:
Yoktur. (01.01-31.12.2007: Yoktur.)
Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri:
Yoktur. (01.01-31.12.2007: Yoktur.)
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel
müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı
165.138.- YTL’dir. (01.01-31.12.2007: 131.329.- YTL.)
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):
31 Aralık 2008 dönemi için Şirket’in amortismana tabi maddi ve maddi olmayan duran varlıkları,
enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari
yıl girişlerinin maliyet değerlerinin toplamı üzerinden faydalı ömürleri dikkate alınarak normal veya
azalan bakiyeler amortisman metoduna ve kıst esasına göre amortisman hesaplamasına tabi tutulmaktadır.
Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı
ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi):
01.01.2008 – 31.12.2008 dönemleri sonu itibariyle stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti,
yöntemi ise ağırlıklı ortalama maliyettir.
Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:
Şirket ile bağımsız denetim sözleşmemiz 20.01.2009 tarihinde yapıldığı için, 31 Aralık 2008 ve
31
Aralık 2007 dönemleri sonu itibariyle fiili stok sayımı yapılamamıştır.
Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin
satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde
bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:
Yoktur. (01.01-31.12.2007: Yoktur.)
Đşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur. (01.01-31.12.2007: Yoktur.)
Önceki döneme ilişkin gelir ve karları ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarının ve
kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:
(01.01-31.12.2007: 01.01.2007 – 31.12.2007 dönemii itibariyle 38.500.-YTL tutarındaki önceki döneme
ait gelir ve karlar, önceki döneme ait özel fonlarda muhasebeleştirilen taşıt aracı satış gelirini ifade
etmektedir.)
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı
oranları:
01.01.2008– 31.12.2008 01.01.2007– 31.12.2007
Hisse Başına Kar (YKr/%)
- Adi hisse senetleri sahiplerine (Tam)
10.075,91 – 100,76%
7.662,25 – 76,62%
Hisse Başına Kar Payı (YKr/%) (*)
- Adi hisse senetleri sahiplerine (Tam)
6.000,00 – 60,00%
2.578,49 - 25,78%
(*) 2008 ve 2007 yılları için hisse başına kar payı brüt kar payı tutarını ifade etmektedir.
Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal
ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler:
01.01. 01.01. 31.12.2007 % Değişim
Ana Üretim Grubu
Birim
31.12.2008 Birim

16.

Karma yem
Kg.
28.531.500
Kg.
33.540.600
-14,93
Yonca Peleti
Kg.
670.906
Kg.
1.147.790
-41,55
Süt
Lt.
1.524.242
Lt.
890.438
71,18
Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve
hizmet satış miktarlarındaki değişmeler:
01.01. 01.01. Ana Üretim Grubu
Birim
31.12.2008 Birim
31.12.2006 % Değişim
Karma yem
Kg.
28.537.950
Kg.
33.540.600
-14,92
Yonca Peleti
Kg.
568.250
Kg.
869.550
-34,65
Süt
Lt.
1.524.242
Lt.
890.438
71,18

KARYEM
KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ
GENEL KURULUNA
ORTAKLIĞIN
Ünvanı : Karyem Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi : Karapınar
Ödenmiş Sermayesi : 415.701,00.TL
Faaliyetin Konusu
: Karma Yem Đmali ve Satışı
Denetçilerin Adı Ve Soyadı:
1. D.Yücel SÖZEN
2. Mustafa ŞENTÜRK
3. Hikmet ATABEK
4. Mustafa TUNA
5. Ahmet YARDIMCI
Görev Süresi: 3 YIL
Şirkete Ortaklık Đlişkileri: Ortak
Katılınan Yönetim ve Denetim Kurulu Toplantı Sayısı: 10
Ortaklık Hesapları Defter ve Belgeler Üzerinde Yapılan Đncelemenin Kapsamı ve Hangi Tarihlerde
Đnceleme Yapıldığı, Varılan Sonuçlar:
Şirket hesapları defter ve belgeler üzerinde sırası ile 31.03/30.06/30.09/30.11/31.12. tarihlerinde
inceleme sonucunda defter ve belgelerin mevzu’ ata uygun olduğu görülmüştür.
T.T.Kanununun 353.Maddesinin 1’nci Fıkra 3 numaralı Bentleri Gereğince Ortaklık Veznesinde
Yapılan Sayımların Sonuçları:
Dönem içinde 5 SAYIM yapılmış sayımların ve incelemelerin sonuçları kayıtlara uygun olduğu
görülmüştür.
T.Ticaret Kanununun 353.maddesi 1.fıkrası 4 nolu bendi gereğince yapılan inceleme ve sonuçları:
Dönem boyunca Đlgili Maddenin 1.fıkrasının 4.nolu bendi gereği her ay Sonunda defter ve belgeler
düzenli bir şekilde incelenmiş belgelerin ve kayıtların uygunluğu tespit edilmiştir.Đntikal Eden
Şikayet ve Yolsuzluklar: Dönem Đçerisinde Herhangi bir intikal eden şikayet ve yolsuzluk yoktur.
Karyem Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemi işlemlerini
T.Ticaret Kanununun ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş Muhasebe
Đlke ve Standart’ larına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 01.01.2008/31.12.2008 tarihi itibariyle
düzenlenmiş bilanço şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2008.- 31.12.2008
dönemine ait Kar/Zarar Tablosu anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Kar/Zarar Tablosunun ONAYLANMASINI VE YÖNETĐM KURULU’ NUN
AKLANMASINI OYLARINIZA arz ederiz.
D.Yücel SÖZEN Mustafa ŞENTÜRK Hikmet ATABEK Mustafa TUNA Ahmet YARDIMCI

KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐNĐN
3.MADDESĐNĐN DEĞĐŞĐKLĐK TASARISIDIR.

ESKĐ METĐN
ŞĐRKETĐN AMAÇ VE KONUSU:
T.Ticaret Sicil Gazetesi 20.NĐSAN.2006.Tarih ve 6539. Sayısı.
Madde 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.
a.Karma Yem hazırlamaya uygun hububat, yer ürünleri ve diğer işlenmemiş olarak iç ve dış piyasaya
mal temin ederek (Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) hayvan yemleri imal etmek,
b.Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne, o hayvanın maksadına, beslenmesinin özelliklerine en
yakın şekilde ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde toz ve granüle karma yem çeşitlerini imal
ve istihsal etmek, satmak ve ihraç etmek.
c.Her hayvan tipine göre uygun yem hazırlamak için, kaliteli ve verimli olması için yem muayene
kontrol deneme ve araştırma komisyonları laboratuarlar kurma veya mevcut
olanlarla işbirliği yapmak, ilgili bakanlıkların teknik personel ve laboratuarlarından yararlanarak
araştırma taleplerinde bulunmak,
d.Her hayvan tipine uygun karma yem tiplerinin elverişlilik derecesinin tayini için gerektiğinde
hayvan sahipleri ile işbirliği yaparak bunların ellerindeki hayvan üzerinde
her türlü tatbik ve tatbikat yaparak verimliliği sağlamak, gerekli gördüğü zaman tarım ve besiciliği,
canlı ve cansız hayvan ticareti yapmak.
e.Đstihsal, imal ve her tip harman yem hazırlamaları için gereken kombine imalat ve tesisat ve atölyeler
kurmak, istihsal ve imal ettiği mamul veya yarı mamul malların depolanması, nakli, tevzii ve sevki
için konuyla ilgili gerekli her türlü tesisat temin etmek veya bunları icar, isticar etmek, icabında
satmak veya başka surette elden çıkarmak.
f.Amacı ve konuyla ilgili sanayi konularında faaliyette bulunan fabrika veya müesseselerin acentelik,
mümessillik veya umumi vekilliklerini de deruhte etmek ve kendi namına başkalarına acentelik,
mümessillik veya umumi vekillik vermek.
g.Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için taşınmaz mal satın alma devir, ferağ, hibe etmek, kısmen
veya tamamen kiraya vermek, kiralamak ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile bir çeşit iltizami ve
tasarrufi işlemleri yapmak, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda
bulunmak.
h.Konusu ile ilgili sahalarda bayilik almak mümessillik almak ve vermek pazarlama örgütleri kurmak
ve bürolar tesis etmek.

i.Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek
bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunmak.
ı.Amaç ve konuları ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, menkul kıymet
portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse ve tahvil satın almak,
saymak, ihraç etmek ve bunlarla ilgili tasarruhi ve iltizami işlemler yapmak.
j.Đhracat ve ithalatı kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak.

YENĐ METĐN:
ŞĐRKETĐN AMAÇ VE KONUSU:
MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:
a.Karma Yem hazırlamaya uygun hububat, yer ürünleri ve diğer işlenmemiş olarak iç ve dış piyasaya
mal temin ederek (Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı) hayvan yemleri imal etmek,
b.Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne, o hayvanın maksadına, beslenmesinin özelliklerine en
yakın şekilde ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılabilir şekilde toz ve granüle karma yem çeşitlerini imal
ve istihsal etmek, satmak ve ihraç etmek.

c.Her hayvan tipine göre uygun yem hazırlamak için, kaliteli ve verimli olması için yem muayene
kontrol deneme ve araştırma komisyonları laboratuarlar kurma veya mevcut
olanlarla işbirliği yapmak, ilgili bakanlıkların teknik personel ve laboratuarlarından yararlanarak
araştırma taleplerinde bulunmak,
d.Her hayvan tipine uygun karma yem tiplerinin elverişlilik derecesinin tayini için gerektiğinde
hayvan sahipleri ile işbirliği yaparak bunların ellerindeki hayvan üzerinde
her türlü tatbik ve tatbikat yaparak verimliliği sağlamak, gerekli gördüğü zaman tarım ve besiciliği,
canlı ve cansız hayvan ticareti ile Süt Hayvancılığı yapmak.
e.Đstihsal, imal ve her tip harman yem hazırlamaları için gereken kombine imalat ve tesisat ve atölyeler kurmak,
istihsal ve imal ettiği mamul veya yarı mamul malların depolanması, nakli, tevzii ve sevki için konuyla ilgili
gerekli her türlü tesisat temin etmek veya bunları icar, isticar etmek, icabında satmak veya başka surette elden
çıkarmak.

f.Amacı ve konuyla ilgili sanayi konularında faaliyette bulunan fabrika veya müesseselerin acentelik,
mümessillik veya umumi vekilliklerini de deruhte etmek ve kendi namına başkalarına acentelik,
mümessillik veya umumi vekillik vermek.
g.Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için taşınmaz mal satın alma devir, ferağ, hibe etmek, kısmen
veya tamamen kiraya vermek, kiralamak ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile bir çeşit iltizami ve
tasarrufi işlemleri yapmak, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda
bulunmak.
h.Konusu ile ilgili sahalarda bayilik almak mümessillik almak ve vermek pazarlama örgütleri kurmak
ve bürolar tesis etmek.
i.Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç
alabilmek bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunmak.
ı.Amaç ve konuları ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, menkul kıymet
portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla hisse ve tahvil satın almak,
saymak, ihraç etmek ve bunlarla ilgili tasarruhi ve iltizami işlemler yapmak.
j.Đhracat ve ithalatı kendi namına veya diğer müesseselerin mutemet ve vekilleri sıfatıyla yapmak.
KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESĐNĐN
4.MADDESĐNĐN DEĞĐŞĐKLĐK TASARISIDIR.
ESKĐ METĐN:
ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ :
Madde 4 : Şirketin Merkezi Karapınar/ KONYA’ dır. Şirketin Adresi Ereğli Yolu Üzeri 2.Km.
Karapınar / KONYA’ dır Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt Đçinde
veya yurt dışında şubeler açabilir.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
YENĐ METĐN:
ŞĐRKETĐN MERKEZ VE ŞUBELERĐ :
Madde 4 :Şirketin Merkezi Karapınar/ KONYA’ dır. Şirketin Fabrika Adresi; Ulus Mah.30 Ağustos
Cad.No:48 Ereğli Yolu Üzeri 2.Km. -Karapınar / KONYA’ olup, Enteğre Süt Hayvancılığı
tesislerininin adresi ise Gaziosmanpaşa Mahallesi Erezyon Bölgesi Karapınar/KONYA’ dır. Şirket
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt Đçinde veya yurt dışında şubeler açabilir.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

