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Dipnot 28 Şubat 28 Şubat 
Referansları 2014 2013 

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar   493.127 408.209 

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 27.419 9.984
Ticari Alacaklar 130.597 94.066
   - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 342 2.492 
   - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 130.255 91.574 
Diğer Alacaklar  12.723 7.369 
   - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7 1.536 944 
   - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 11.187 6.425 
Stoklar 11 273.945 255.725
Peşin Ödenmiş Giderler 13 46.829 39.918 
Diğer Dönen Varlıklar 30 1.614 1.147 

Duran Varlıklar  1.294.728 1.608.891 

Diğer Alacaklar  754 710 
   - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 754 710 
Maddi Duran Varlıklar 15 1.157.602 1.440.140 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  35.530 55.201 
   - Şerefiye  19 - 22.688 
   - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 35.530 32.513 
Peşin Ödenmiş Giderler 13 32.777 16.389 
Ertelenmiş Vergi Varlığı  4.841 29.006 
Diğer Duran Varlıklar 30 63.224 67.445 

TOPLAM VARLIKLAR 1.787.855 2.017.100

1 Mart 2013 -28 Şubat 2014  hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, Teco Kipa Kitle 
Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 29 Nisan 2014 tarihinde 
onaylanmıştır. 

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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 Dipnot 28 Şubat 28 Şubat 
Referansları 2014 2013 

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler  939.375 537.789 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 25 452.424 187.706 
Ticari Borçlar 420.653 290.178
   - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 19.741 13.453 
   - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 400.912 276.725 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28 19.362 11.539 
Diğer Borçlar  3.797 3.823 
   - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 132 415 
   - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 3.665 3.408 
Ertelenmiş Gelirler 13 3.367 1.263 
Kısa Vadeli Karşılıklar  24.167 32.495 
   - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
    Kısa Vadeli Karşılıklar 28 6.045 26.491 
   - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26 18.122 6.004 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30 15.605 10.785 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 813.409 794.605

Diğer Borçlar  785.970 786.052 
   - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 785.000 785.000 
   - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar  970 1.052 
Uzun Vadeli Karşılıklar  27.439 8.553 
   - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
    Uzun Vadeli Karşılıklar 28 27.439 8.553 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.752.784 1.332.394

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye 31 174.682 174.682 
Sermaye Düzeltme Farkları 31 45.669 45.669 
Hisse Senetleri İhraç Primleri 31 463.221 878.120 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31 2.213 2.213 
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak  
   Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   (8.303) (1.079) 
   - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden  
    Ölçüm Kayıpları  (8.303) (1.079) 
Geçmiş Yıllar Zararları  (12.262) (123.516) 
Net Dönem Zararı  (630.149) (291.383) 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 35.071 684.706

TOPLAM KAYNAKLAR 1.787.855 2.017.100

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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KAR VEYA ZARAR KISMI

Dipnot 1 Mart 2013- 1 Mart 2012-
 Referansları 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Hasılat 32 2.252.420 2.276.155 
Satışların Maliyeti 32 (1.763.101) (1.816.642) 

BRÜT KAR 489.319 459.513

Pazarlama Giderleri 34 (502.581) (446.991)
Genel Yönetim Giderleri 34 (224.659) (208.758)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler  35 159 332 
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler  35 (12.319) (3.391) 

ESAS FAALİYET ZARARI  (250.081) (199.295) 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 36 524 1.824 
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 36 (300.074) (36.995) 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ  
   FAALİYET ZARARI  (549.631) (234.466) 

Finansman Gelirleri 37 2.664 850
Finansman Giderleri 37 (57.211) (45.799)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER   (604.178) (279.415) 
   VERGİ ÖNCESİ ZARARI  

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (25.971) (11.968)
- Dönem Vergi Gideri 39 - -

   - Ertelenmiş Vergi Gideri 39 (25.971) (11.968) 

NET DÖNEM ZARARI (630.149) (291.383)

Pay Başına Kayıp   

- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay
    Başına Kayıp (Tam TL) 40 (3,6074) (1,6681) 

DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (7.224) (1.079) 

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden 
    Ölçüm Kayıpları  (9.030) (1.349) 
Ertelenmiş Vergi Geliri  1.806 270 

DİĞER KAPSAMLI GİDER  (7.224) (1.079) 

TOPLAM KAPSAMLI GİDER  (637.373) (292.462) 

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 
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  Hisse Kardan Tanımlanmış   Net  
  Sermaye Senetleri Ayrılan Fayda Planları Geçmiş Dönem  
 Ödenmiş Düzeltmesi İhraç Kısıtlanmış Yeniden Ölçüm   Yıllar Karı/ Toplam 
 Sermaye Farkları Primleri Yedekler Kayıpları Zararları (Zararı) Özkaynaklar 

1 Mart 2012 174.682 45.669 878.120 2.213 - (132.242) 8.726 977.168

Önceki dönem karının geçmiş yıllar 
   zararlarına transferi - - - - - 8.726 (8.726) -
Toplam kapsamlı gider - - - - - - (292.462) (292.462) 

28 Şubat 2013 174.682 45.669 878.120 2.213 - (123.516) (292.462) 684.706 

1 Mart 2013 - önceden raporlanan 174.682 45.669 878.120 2.213 - (123.516) (292.462) 684.706

Muhasebe politikası değişikliği (Dipnot 2.2) - - - - (1.079) - 1.079 - 

1 Mart 2013 - yeniden düzenlenmiş 174.682 45.669 878.120 2.213 (1.079) (123.516) (291.383) 684.706

Önceki dönem zararının geçmiş yıllar 
   zararlarına transferi - - - - - (291.383) 291.383 -
Hatalara ilişkin düzeltmeler (Dipnot 2.4) - - - - - (12.262) - (12.262) 
Geçmiş yıllar zararlarının hisse senedi ihraç  

primleri ile mahsubu (Dipnot 31) - - (414.899) - - 414.899 - -
Toplam kapsamlı gider - - - - (7.224) - (630.149) (637.373) 

28 Şubat 2014 174.682 45.669 463.221 2.213 (8.303) (12.262) (630.149) 35.071 

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 



TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE  
GIDA SANAYİ A.Ş.

1 MART 2013 - 28 ŞUBAT 2014 VE 1 MART 2012 - 28 ŞUBAT 2013 HESAP 
DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

5

Dipnot 1 Mart 2013- 1 Mart 2012-
 Referansları 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN 
   KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Dönem Net Zararı (630.149) (291.383)
Dönem Net Zararı Mutabakatı  
   ile İlgili Düzeltmeler  468.165 213.919

   - Amortisman ve itfa payları 15, 18 105.087 100.222 
   - Kıdem tazminatı karşılığı 28 3.146 6.878 

- Faiz gelirleri 37 (33) -
- Faiz giderleri 36.426 20.579

   - Maddi ve maddi olmayan varlık değer düşüklüğü 36 274.307 36.419 
   - Şerefiye değer düşüklüğü 36 22.688 - 
   - Toplu iş sözleşmesi karşılığı 29 - 18.633 
   - Kapanan mağazalara ilişkin gider karşılığı  2.568 2.673 
   - Stok değer düşüklüğü (iptali)/ karşılığı - net 11 (19.131) 14.992 
   - Dava karşılığı - net 26 3.868 (64) 
   - Şüpheli alacak karşılığı - net 35 5.031 3.373 
   - Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  5.682 (618) 
   - Maddi duran varlık satış karı- net 36 2.555 (1.136) 

- Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 39 25.971 11.968

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler  53.522 (96.738) 

  - Ticari alacaklardaki artış 8 (43.712) (34.840) 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış 7 2.150 1.520 
   - İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış)/ azalış 7 (592) 838 
   - Stoklardaki azalış/ (artış) 11 911 (41.244) 
   - Diğer alacaklardaki artış 10 (4.806) (630) 
   - Diğer dönen varlıklardaki (artış)/ azalış 30 (467) 30.412 
   - Peşin ödenmiş giderlerdeki artış 13 (23.299) (26.613) 
   - Diğer duran varlıklardaki azalış 30 4.221 35.034 
   - Kısa vadeli ticari borçlardaki azalış/ (artış) 8 124.187 (59.072) 
   - Kısa vadeli diğer borçlardaki artış 10 175 - 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 7 6.288 5.425 
   - İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/ artış 7 (283) 414 
   - Çalışanlara sağlanan faydalardaki artış/ (azalış) 28 4.487 (896) 
   - Ertelenmiş gelirdeki artış/ (azalış) 13 2.104 (499) 
   - Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) 30 4.820 (649) 
   - Ödenen kıdem tazminatı 28 (5.552) (5.938) 
   - Sendika karşılığı ödemesi 28 (17.110) - 

İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (108.462) (174.202) 

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN  
   NAKİT AKIŞLARI 

- Tahsil edilen faiz 33 -
   - Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 15 (104.209) (209.699) 
   - Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı  1.780 2.118 
   - İşletme birleşmesinden kaynaklanan nakit çıkışı  - (23.813) 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (102.396) (231.394) 

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN  
   NAKİT AKIŞLARI 

   - Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 25 264.240 322.430 
- Ödenen faiz (35.947) (20.303)

Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit  228.293 302.127 

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)  17.435 (103.469) 
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi  9.984 113.453 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 27.419 9.984 

İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur
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DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. (“Şirket”) 1992 yılında İzmir’de 
kurulmuş olup ana faaliyet konusu hipermarket, süpermarket, benzeri mağaza ve tesisleri aracılığıyla 
her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti yapmak, lojistik hizmetleri sunmak, alışveriş merkezleri, 
akaryakıt satış ve servis istasyonları işletmeciliği yapmaktır. Şirket, 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle  
26 hipermarket ekstra (28 Şubat 2013: 24), 30 hipermarket (28 Şubat 2013: 32),  
34 alışveriş merkezi (28 Şubat 2013: 40), 88 ekspres market (28 Şubat 2013: 94), 48 süpermarket  
(28 Şubat 2013: 41) ve 3 akaryakıt istasyonuyla (28 Şubat 2013: 3) toplam 370.407 m² (28 Şubat 
2013: 392.654 m²) satış alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Şirket faaliyet konuları arasına 
elektrik üretiminin eklenmesini sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onaylarını müteakiben, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan 
otoprodüktör lisansı alınmış ve 4 Mayıs 2009 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlanmıştır. 

Şirket, SPK’ya kayıtlı olup hisseleri Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem görmektedir. Şirket’in 28 Şubat 
2014 tarihi itibariyle BIST’de işlem gören %4,58 oranında hissesi mevcuttur (28 Şubat 2013: %4,58). 
Şirket’in nihai ana ortağı %95,42 oranındaki pay ile İngiltere’de yerleşik Tesco PLC’nin ana ortağı 
olduğu Tesco Overseas Investments Limited (“Tesco Overseas”)’dir. 

Şirket’in kayıtlı genel müdürlük adresi aşağıdaki gibidir:  

Yeni Havaalanı Caddesi No: 40  
35610 Çiğli - İzmir 

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

Şirket’in hesap dönemi 11 Ağustos 2005 tarih ve 12 no’lu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan 
başvurular ile bağlantılı olarak T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak - 31 Aralık 
olan hesap döneminin 1 Mart - 28 Şubat olarak değiştirilmesine izin veren 22 Ağustos 2005 tarih ve 
041593 sayılı yazısı çerçevesinde tadil edilmiştir. Buna göre hesap dönemi her yılın Mart ayının 1. günü 
başlar ve Şubat ayının son günü sona erer. 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. 

Şirket’in, finansal tabloları ve notları, SPK  tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan  
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş 
döneme ait finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler 
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli 
olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK 
tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır.  
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Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi 
maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre 
hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme 
ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

2.2 TürkiyeFinansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler 

a)  Şirket tarafından uygulanmış, mevcut standartlardaki değişiklikler ile yeni standartlar: 

- UMS/TMS 1 (değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu, Diğer Kapsamlı Gelir”, 1 Temmuz  
2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren 
geçerlidir. Değişikler sonucu ortaya çıkan temel gelişme işletmelerin diğer kapsamlı gelir 
altında gösterdiği hesapları daha sonraki dönemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile 
ilişkilendirilecek olarak gruplaması zorunluluğunun getirilmesidir. Değişiklik diğer kapsamlı 
gelirde hangi kalemlerin gösterileceğinden bahsetmemektedir.  

- UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklikler, koridor 
metodunu yürürlükten kaldırmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasını 
öngörmektedir. Standart, geçmiş hizmet maliyetlerinin gelir tablosunda muhasebeleştirilmesi 
hükmünü içermektedir. Yeni bir kavram olan yeniden ölçümü, gelir tablosu yerine diğer 
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesini içermektedir. 

Söz konusu değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması neticesinde Şirket’in 1 Mart 2013 
tarihi itibariyle hazırlanmış kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim giderleri içerisinde yer alan 
1.349 TL tutarındaki aktüeryal kayıp diğer kapsamlı giderler ve bilançoda aktüeryal kayıp fonu; 
genel yönetim giderleri içerisinde yer alan 292 TL tutarındaki faiz maliyeti ise finansman 
giderleri içerisinde sunularak yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu yeniden düzenleme neticesinde Şirket’in 1 Mart 2013 tarihi itibariyle çalışanlara 
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp ve ertelenmiş vergi etkisi sebebiyle net dönem zararı 
1.079 TL azalmış olup toplam kapsamlı giderler ve özkaynaklar değişmemiştir.  

- UFRS/TFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, tam bir makul değer tanımı 
ve tüm UFRS/TFRS’lerde uygulanacak tek bir ölçüm ve açıklamalar kaynağı sağlayarak 
tutarlılığın geliştirilmesi ve karmaşıklığın azaltılmasını amaçlamaktadır. 

- UFRS/TFRS 7 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu 
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik, halihazırda geçerli 
olan dipnot açıklamalarının iyileştirilerek UFRS/TFRS ve US GAAP finansal tablo hazırlayan 
şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliğin arttırılması amacını taşımaktadır. 

- UFRS/TFRS’ lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 2011 yılı içinde 5 tane standarda 
değişiklik getirilmiştir. UFRS/TFRS 1, UMS/TMS 1, UMS/TMS 16, UMS/TMS 32 ve 
UMS/TMS 34. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir.
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b)  2013 yılından itibaren geçerli olan diğer tüm yeni standartlar, mevcut standartlardaki 
değişiklikler ve yorumlar, Şirket faaliyetleri ile ilgili olmadığından veya finansal tablolar 
üzerinde önemli etkisi olmadığından listelenmemiştir. 

c) Henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut standartlardaki 
değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar:  

- UMS/TMS 32 (değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik ile UMS/ TMS 32, 
“Finansal Araçlar: Sunum” standardında bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal 
varlık ve finansal yükümlülüklerin netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla 
güncellenmiştir. 

- UFRS/TFRS 9 “Finansal Araçlar ”, 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması, 
ölçümü ve muhasebeleştirilmesine yer vermektedir. UMS/ TMS 39’da yer alan finansal 
enstrümanların sınıflama ve ölçüm prensipleri yerine gelmiştir. 

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

- UMS 39 (değişiklik), “Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü”, 1 Ocak 2014 
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler türevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, 
belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi 
durumunda finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.

Şirket yukarıda yer alan değişikliklerin etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren 
uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in 
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. 

d) Yabancı para çevrimi 

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından fonksiyonel para 
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve 
yükümlülüklerin yıl sonu döviz kurlarından çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri nakit 
akım ve net yatırımın koruması olarak değerlendirilip özkaynak kalemi altında takip edilenler dışında 
kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 

2.3 Netleştirme/ Mahsup 

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda 
ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen 
kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması 
sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü 
düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak 
değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Hasılat” 
başlıklı kısımda tanımlanan gelirler dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması 
şartıyla, net değerleri üzerinden gösterilir. 



TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE  
GIDA SANAYİ A.Ş.

1 MART 2013 - 28 ŞUBAT 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

9

DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem finansal tablolarının düzeltilmesi 

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

Şirket, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca 
düzenlenecek finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere 
ait finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli 
sınıflandırmaları yapmıştır. Şirket, 28 Şubat 2013 tarihli finansal tablolarında bu karara istinaden 
finansman giderleri ile esas faaliyetlerden diğer giderler arasında 331 TL tutarında, esas faaliyetlerden 
diğer gelirler ile yatırım faaliyetlerinden gelirler arasında 1.824 TL tutarında, esas faaliyetlerden diğer 
giderler ve yatırım faaliyetlerinden diğer giderler arasında 576 TL tutarında, 28 Şubat 2013 tarihli 
finansal tablolarında ise diğer dönen varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında 39.918 TL tutarında, 
diğer duran varlıklar ile peşin ödenmiş giderler arasında 16.389 TL tutarında, çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile borç karşılıkları arasında 26.491 TL tutarında, diğer kısa 
vadeli yükümlülükler ile ertelenmiş gelirler arasında 1.263 TL tutarında sınıflandırma değişiklikleri 
gerçekleştirmiş olup söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait geçmiş yıllar zararları ile net 
dönem zararlarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Şirket, cari dönem içerisinde 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosunda yatırım 
amaçlı gayrimenkuller ile maddi duran varlıklar arasında, 248.441TL tutarında; ilişkili olmayan 
taraflardan ticari alacaklar ile ilişkili olmayan taraflara borçlar kalemleri arasında tedarikçilere kesilen 
faturalara ilişkin 22.980 TL tutarında yeniden sınıflandırmalar yapmıştır. Şirket, 28 Şubat 2013 tarihi 
itibariyle hazırlanmış kapsamlı gelir tablosunda ise genel yönetim giderleri ile esas faaliyetlerden diğer 
giderler kalemleri arasında şüpheli alacak giderine ilişkin 3.373 TL tutarında,  genel yönetim giderleri 
ile yatırım faaliyetlerinden diğer giderler arasında sabit kıymet değer düşüklüğüne ilişkin 36.419 TL 
tutarında, pazarlama ve satış giderleri ile satışların maliyeti arasında stoklar üzerinde aktifleştirilen 
personel giderlerine ilişkin 20.266 TL tutarında, genel yönetim giderleri ile pazarlama ve satış 
giderleri arasında çeşitli mağaza giderlerine ilişkin 279.825 TL tutarında  ve satışların maliyeti ile 
hasılat kalemleri arasında ciro prim iadeleri ve nakliye giderlerine ilişkin 9.574 TL tutarında 
sınıflandırma değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Söz konusu sınıflandırmaların ilgili döneme ait geçmiş 
yıllar zararları ile net dönem zararlarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Önceki dönem finansal tablolarında hata sebebiyle düzeltmeye konu olan husus aşağıdaki gibidir: 

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 2 (“TFRS 2”), “Hisse Bazlı Ödemeler” uyarınca üst düzey 
yöneticilere ödenecek hisse bazlı paylarının ilgili oldukları yıl içerisinde karşılık ayırmak suretiyle 
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Şirket'in 1 Mart 2012 - 28 Şubat 2013 dönemine ait  12.262 TL 
tutarındaki hisse bazlı pay ödemesine ilişkin tahakkuk TFRS 2 kapsamında aynı yıl içerisinde 
muhasebeleştirilemediğinden; ilgili tahakkuk 1 Mart 2013 tarihi itibariyle birikmiş zararlara eklenmiş 
ve önemlilik kavramı dahilinde önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarlar yeniden 
düzenlenmeden sunulmuştur (Bakınız özkaynaklar değişim tablosu). 
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2.5 İşletmenin sürekliliği 

Şirket’in 28 Şubat 2014 tarihli finansal tabloları işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. 
Bununla birlikte, 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle Şirket’in kısa vadeli yükümlülükleri toplam dönen 
varlıklarını 446.248 TL tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren yıla ait net dönem zararı 630.149 TL 
olarak gerçekleşirken, Şirket’in işletme faaliyetleri sonucu net 108.462 TL tutarında nakit çıkışı 
olmuştur Bu durum, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin 
varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Dipnot 49’da detaylı olarak açıklandığı üzere Şirket 
yönetimi, Şirket’in sürekliliğini devam ettirme konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapmış ve 
konuyla ilgili olarak, sermaye artırımını da içeren, bir takım önlemler almıştır. 

Öte yandan SPK, 10 Nisan 2014 tarihli 11/352 sayılı kararında TTK 376. maddesi kapsamında ve 
SPK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre Şirket’in sermaye ve kanuni 
yedek akçeleri toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. Şirket 
yönetimi, bu duruma istinaden 11 Nisan 2014 tarihli SPK’nın ilgili onayına müteakip sermaye 
yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları başlatmış ve Şirket’in 174.682 TL olan ödenmiş 
sermayesini, tamamı nakden karşılanmak üzere, 1.332.682 TL’ye çıkartmıştır (Dipnot 48). Raporun 
hazırlandığı tarih itibariyle yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak,  
14 Nisan 2014 ile 28 Nisan 2014 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Kullanılmayan 
yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylar iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 
satışa sunulacaktır. Birincil piyasada satılmayan payları, Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip ana 
ortağı Tesco Overseas satın almayı taahhüt etmiştir. 

Bu önlemlerin yanısıra, Şirket’in ana ortağı durumunda olan Tesco Overseas, Şirket’in finansal 
yapısının güçlenmesi, Şirket’in mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir 
güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için Şirket’e gerekli kaynak ve 
desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir.  

Bu doğrultuda, Şirket yönetimi, Şirket’in öngörülebilecek geleceği için faaliyetlerine devam 
edebileceğine inanmaktadırlar.  

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

2.6.1 Hasılat 

Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle 
ilgili ekonomik faydaların Şirket’e akmasının kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya 
alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal 
satışlarından iade, indirim ve komisyonların düşülmesi suretiyle gösterilmiştir (Dipnot 32). 

Perakende satışlar genellikle nakit ya da kredi kartı karşılığında yapılır. Kaydedilen gelir, kredi kartı 
işlem ücretlerini de kapsayan brüt tutardır. 

Diğer gelirler, Şirket’in elde etmiş olduğu kira gelirleriyle satıcı ve taşeronlara sağladığı hizmetlerden 
oluşmaktadır. Satıcıların ve taşeronların söz konusu servislerden faydalandıkları dönem için tahakkuk 
esasına göre (ciro primleri, alan kullanım gelirleri, reklam ve listeleme gelirleri ile mağaza açılış 
katılım gelirleri hariç olmak üzere) satış olarak muhasebeleştirilir. Kira gelirleri dönemsel tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilir. Satıcılardan elde edilen gelirler, ciro primleri, satıcılardan alınan 
indirimler ve reklam iştirak gelirleri satıcıların hizmetlerden faydalandıkları dönem içinde tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilerek satılan malın maliyetinden indirilir. 
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Faiz geliri, etkin faiz yöntemi esasına göre kaydedilir. Bir alacak için değer düşüklüğü karşılığı 
ayrıldığında, Şirket, ilgili alacağın taşınan değerini, söz konusu alacağın orjinal etkin faiz oranını baz 
alarak iskonto ettiği gelecekteki nakit akışına göre, geri kazanılabilir değerine indirmekte ve bu 
iskontoyu faiz geliri olarak kaydetmektedir.

2.6.2 Stoklar

Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm 
satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer 
maliyetleri içerir. Ciro primleri ilişkilendirildikleri stokların maliyetinden indirilir. Şirket’in 
depolarında ve mağazalarında bulunan stokların birim maliyeti, hareketli ağırlıklı ortalama maliyet 
yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından satışı 
gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır 
(Dipnot 11).

2.6.3 Maddi duran varlıklar  

1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen diğer bütün maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihindeki 
alım gücü ile ifade edilmiş maliyetlerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen kalemler ise elde 
etme maliyetlerinden bilanço tarihine kadar olan birikmiş amortismanları ve varsa değer düşüklüğünün 
indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır (Dipnot 15).  

Maddi duran varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının 
belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda aktifleştirilir ve amortismana tabi tutulmaya 
başlanırlar. Maddi duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmektedir. Maddi 
duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar duran varlıklar altında 
peşin ödenmiş giderler altında takip edilmektedir. Her raporlama döneminde, maddi duran varlıkların 
hurda değeri ve yaklaşık ekonomik ömürler gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmeler ileriye dönük 
olarak yansıtılmaktadır. 

Araziler sonsuz ömre sahip oldukları varsayılarak amortismana tabi tutulmamıştır. Maddi duran 
varlıkların yaklaşık ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: 

Ekonomik ömür

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 36 yıl 
Binalar 50 yıl 
Özel maliyetler  5 - 40 yıl 
Makine ve ekipmanlar 3 - 40 yıl 
Motorlu taşıtlar 4 - 10 yıl 
Demirbaşlar 5 - 50 yıl 

Bir maddi duran varlığın taşıdığı değerin, varlığın satışı için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki 
satış maliyeti düşülerek elde edilen net rayiç değer ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak 
tanımlanan varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksek olduğu durumlarda; maddi duran varlık 
geri kazanılabilir değerine indirilir. Söz konusu değer düşüklüğüne uğrayan maddi duran varlık değer 
düşüklüğü kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasında elde 
edilen kar ya da zarar, maddi duran varlığın taşıdığı değere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider 
hesaplarına kaydedilir (Dipnot 36). 
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Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. 
Aktifleştirmeden sonraki harcamalar, maddi duran varlığın, söz konusu varlıkla ilgili gelecekte 
ekonomik faydanın Şirket’e aktarılmasının kuvvetle muhtemel olması ve maliyetinin güvenilir bir 
şekilde ölçülebildiği durumlarda maliyetine eklenir veya ayrı bir varlık olarak finansal tablolara 
kaydedilir. Şirket, aktifleştirmeden sonraki harcamalar kapsamındaki değiştirilen parçaların diğer 
bölümlerden bağımsız bir şekilde amortismana tabi tutulup tutulmadığına bakmaksızın taşınan 
değerlerini bilançodan çıkarır. Varlığın maliyetine eklenen söz konusu aktifleştirme sonrası harcamalar, 
faydalı ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar. 

2.6.4 Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar bilgi işlem sistemleri ve yazılım haklarını içerir (Dipnot 18). Bunlar,  
1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alım 
gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap 
edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer 
düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Maddi 
olmayan duran varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden, elde edilme tarihinden itibaren altı yıllık faydalı 
ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi ile itfa edilirler. Maddi olmayan duran varlıkların hurda 
değerinin önemli tutarlarda olmadığı tahmin edilmiştir. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi 
olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, kapsamlı gelir tablosuyla ilişkilendirilerek geri kazanılabilir 
tutarına indirilir. 

2.6.5 Varlıklarda değer düşüklüğü 

Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu 
varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. 
Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço 
tarihinde tahmin edilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. 
Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın, satış için katlanılacak giderler düşüldükten sonraki net 
rayiç değeri ile kullanım değerinin yüksek olanıdır. 

Değer düşüklüğünün saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olan en alt seviyede gruplanırlar. 
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım 
veya satılması için gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri kazanılacak tutarından 
yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosuna gider 
olarak yansıtılır. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki 
müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla 
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri 
çevrilir.

Şerefiye, değer düşüklüğü testi için, yönetimin şerefiyeyi iç raporlama amaçlı takip edebileceği en küçük 
nakit üreten birimlere dağıtılır. Şerefiye için her yıl aynı tarihte değer düşüklüğü tespit çalışması 
yapılmakta olup değer düşüklüğünün olduğuna dair herhangi bir gösterge olması durumunda ise, söz 
konusu değer düşüklüğü testi daha sıklıkla tekrarlanmaktadır. Şerefiye ilk kayda alınan maliyet 
değerinden birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek finansal tablolarda taşınır. Şerefiyeye ait 
değer düşüklüğü geri çevrilemez.
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2.6.6 Borçlanma maliyetleri ve alınan krediler 

Alınan krediler alındıkları tarihlerdeki makul değerlerinden, işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki net 
değerleriyle kaydedilir. Alınan krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş 
maliyet değeri arasındaki fark, etkin faiz yöntemi kullanılarak kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi 
süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Alınan kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti 
oluştuğunda kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır (Dipnot 37). Alınan kredilerin vadeleri bilanço 
tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun 
vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir (Dipnot 25). Kredi sözleşmeleri ve limitleri için 
ödenen ücretler, söz konusu sözleşme kapsamında ilgili limitin kısmen veya tamamen kullanılmasının 
kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, işlem maliyeti olarak yukarıdaki esaslar çerçevesinde mali 
tablolara yansıtılır. Söz konusu limitin kullanılmasının muhtemel olmadığı durumlarda ise, ödenen 
ücret likidite hizmetleri için ödenen bir hizmet olarak peşin ödenen gider olarak değerlendirilir ve ilgili 
kredi limitinin geçerlilik süresi boyunca gelir tablosuyla ilişkilendirilir. 

Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi 
gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olarak tanımlanmaktadır. UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” 
(Revize)’ye göre, aktifleştirilmeye başlama tarihi 1 Ocak 2009 ya da sonrasında olan özellikli varlıklar 
için, özellikli varlığın iktisabı, yapımı ya da üretimi ile ilgili genel veya belirli borçlanma maliyetleri 
ilgili varlık önemli oranda kullanıma hazır hale gelinceye kadar, söz konusu varlığın maliyetinin bir 
parçası olarak aktifleştirilir. 

2.6.7 Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü 

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, makul 
değerleriyle finansal tablolara kaydedilmekte ve sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak 
iskonto edilmiş maliyetinden, mevcutsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek değerlendirilmektedir. 
Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, etkin faiz oranının etkisinin önemsiz 
olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir (Dipnot 8).  

2.6.8 Ticari borçlar

Ticari borçlar finansal tablolara alındıkları tarihte makul değerleri ile, müteakip dönemde ise 
indirgenmiş maliyet bedeli üzerinden kaydedilir (Dipnot 10). 

2.6.9 Finansal varlıklar 

Finansal varlıkların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak 
belirlenmektedir. Şirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte 
yapmakta ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. Şirket, finansal 
varlıklarını aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır: 

- Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev 
olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan, 
Şirket’in herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. 
Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan fazla 
ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari diğer alacaklar ile nakit 
ve nakit benzerleri kalemlerinden oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, işlem tarihindeki, işlem masrafı 
ile birlikte makul değerleri üzerinden kaydedilir.  
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Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden, 
mevcutsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek gösterilir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli 
krediler ve alacaklar, etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından 
değerlendirilmektedir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi ile kullanılarak iskonto edilmiş maliyet 
değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılır. 

Şirket’in vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık ve satılmaya hazır finansal varlığı 
bulunmamaktadır. 

2.6.10 İşletme birleşmeleri 

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde 
transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme 
tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme 
tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından 
çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle 
oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir. 

2.6.11 Hisse başına kazanç 

Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının, dönem boyunca bulunan 
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur (Dipnot 40). 

Şirketler, mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz 
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı 
çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı 
hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak 
suretiyle elde edilir.

Temettü dağıtılması söz konusu olması durumunda ise hisse başına düşecek kazanç hisselerin ağırlıklı 
ortalamasının adedi üzerinden değil, mevcut hisse adedi dikkate alınarak belirlenecektir. 

2.6.12 Bilanço tarihinden sonraki olaylar

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

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan 
düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen 
hususlar olmaları halinde finansal tablo dipnotlarında açıklanır (Dipnot 48).  

2.6.13 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 

Herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan 
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya yapısal yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının kuvvetle muhtemel olması 
ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. 
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Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların 
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda 
oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi 
öncesi orandır. İskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez. Dönemler 
itibariyle paranın zaman etkisinin önemli olduğu karşılıkların tahmin edilen gerçekleşme tarihine 
yakınlaşılması sonucunda, karşılıklarda artış oluşurken söz konusu bu fark faiz gideri olarak kapsamlı 
gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyid 
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak 
değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil edilmemektedir (Dipnot 26). Gelecek dönemlerde 
oluşması beklenen operasyonel zararlar için herhangi bir karşılık ayrılmamaktadır. 

2.6.14 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 

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

2.6.15 İlişkili taraflar 

Bu finansal tablolar açısından, Şirket üzerinde kontrolü veya önemli etkinliği olan hissedarlar,  
Tesco grubu şirketleri, Şirket personeli, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, 
bunların yakın aile üyeleri ve bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, ilişkili 
taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 7). 

2.6.16 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 

Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan 
iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis 
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi 
amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst 
düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır. Şirket’in üst düzey yöneticileri Şirket faaliyetlerini 
perakendecilik ve diğer faaliyetler olarak takip etmektedir. 

Şirket sadece Türkiye’de ve ağırlıklı olarak parekende mağazacılık alanında faaliyet gösterdiği ve 
perakende satış gelirleri esas faaliyet gelirlerinin %84’ini (1 Mart 2012 - 28 Şubat 2013: %85) 
oluşturduğundan finansal bilgileri bölümlere göre raporlanmamıştır. 
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DİPNOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6.17 Kiralama İşlemleri 

(1) Şirket - kiracı olarak 

Finansal Kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki 
makul değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı 
üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe 
azaltılır.Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca kapsamlı gelir tablosunda giderleştirilir. 
Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, sahipliğin kiralama sözleşmesi 
sonunda Şirket’e geçeceği varsayımıyla, varlığın faydalı ömrünün ya da kira süresinin kısa olanı 
üzerinden amortismana tabi tutulur.

Faaliyet Kiralaması 

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet 
kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) 
olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna gider 
olarak kaydedilir.

(2) Şirket - kiralayan olarak  

Faaliyet Kiralaması 

Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve 
elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, doğrusal yöntem ile kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılır.  

2.6.18 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler  

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenmiş vergiyi 
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço 
tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Dipnot 41). 
Geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtları ise diğer faaliyet giderleri kalemi 
altında muhasebeleştirilmektedir.  

Ertelenmiş vergi geliri veya gideri ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak veya diğer kapsamlı gelir 
altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil 
edilir. Ertelenmiş vergi özkaynaklar ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilen bir işlemden 
kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi ve diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilir. 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda 
gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 
farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış veya büyük 
ölçüde yasalaşmış ilgili geçici farkların ortadan kalkacağı tarihlerde geçerli olan vergi oranları dikkate 
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. 
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Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapılacağı tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal 
tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için 
hesaplanırken ertelenmiş vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir 
geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenmiş 
vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri 
azaltılır. 

2.6.19 Çalışanlara sağlanan faydalar/ kıdem tazminatları 

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen 
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla 
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak 
yükümlülük tutarlarının aktüeryal varsayımlar uyarınca net bugünkü değerine göre indirgenmiş ve 
finansal tablolara yansıtılmıştır (Dipnot 28). Söz konusu karşılığın ölçülmesinde kullanılan aktüer 
varsayımlarındaki değişimlerden kaynaklı aktüer kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosu ile 
ilişkilendirilerek finansal tablolara yansıtılır. 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı 
yükümlülüğü, bağımsız aktüer tarafından hesaplanarak finansal tablolara yansıtılmıştır. 

Şirket, üst düzey yöneticiler ve idari personeline yönetim ikramiyesi vermekte olup söz konusu 
ikramiye için ilgili yıl içerisinde karşılık ayırmaktadır (Dipnot 28.b). 

2.6.20 Nakit akım tablosu 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir 
biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, 
Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve bu 
faaliyetlerinden elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, 
Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa 
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

2.6.21 Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği 
dönemde birikmiş karlardan indirilerek kaydedilir. Alınan temettüler ise tahsil etme hakkının ortaya 
çıktığı tarihte gelir olarak kaydedilir. 

2.6.21 Hisse Bazlı Ödemeler 

Tesco PLC, performans değerlendirmesi sonucunda seçtiği Şirket çalışanlarına Tesco PLC hisselerini 
taahhüt etmektedir. Hisselerin taahhüt edilmesinin ardından 3 sene boyunca Şirket’te çalışmaya devam 
etmeleri durumunda bu hisseleri kullanma hakkına sahip olurlar. 3 yıllık dönemin sonunda çalışanlar 
tüm hak edişleri tamamladığında, hak edişlerin tamamlanma günündeki gerçeğe uygun değeri 
üzerinden Tesco PLC, Şirket’e fatura keser. Hisse bazlı ödemelerin hak ediş tarihi itibarıyla gerçeğe 
uygun değeriyle yükümlülük olarak muhasebeleştirmiştir (Dipnot 41). 
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2.7 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 

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

i. Ertelenmiş vergi varlıkları 

Şirket, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış 
zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde 
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurarak indirilebilecek 
kullanılmamış mali zararlar ve diğer kısa vadeli indirilebilir geçici farklardan oluşan 
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmemiştir. Bu konular ile ilgili oluşan nihai vergisel 
sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar belirlendiği 
dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi karşılıklarını etkileyebilecektir. 

ii. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki tahmini değer düşüklüğü 

Şirket, operasyonel performansını TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardındaki 
hükümlere göre, her bir mağaza bazında ayrı ayrı değerlendirmekte olup mağazaların 
faaliyetlerine son verip vermemeyi ürettikleri iskonto edilmiş nakit akım projeksiyonlarına 
göre karar vermektedir. Mağazaların nakit akım projeksiyonları, her bir mağazanın kalan 
ekonomik ömrü dikkate alınarak, Şirket’in uzun vadeli planlarına uygun olarak 
hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket kiracı olarak bulunduğu mağazalardaki maddi duran 
varlıklar için bu mağazaların sürekliliğini göz önünde bulundurarak değer düşüklüğü tahmini 
yapmaktadır. Bu tahminlemelerde kullanılan büyüme ve iskonto oranları  sırasıyla %5,25 ve 
%11,57’dir.  Şirket, mülkü kendine ait olan mağazalar için ise nakit akım projeksiyonlarının 
yanı sıra makul değer tahminlemesi de yapmaktadır. Alım/satım işlemlerinin gerçekleşmesi 
esnasında oluşabilecek değerler, bu değerlerden farklılık gösterebilir. Yapılan 
değerlendirmelerin sonucunda, her bir mağazadan elde edilmesi beklenen ekonomik fayda ile 
mağaza varlıklarının net defter değeri arasındaki fark değer düşüklüğü olarak 
muhasebeleştirilmektedir. 

iii. Stok değer düşüklüğü 

Şirket, stok değer düşüklüğünü geçmiş tecrübelerinin yavaş hareket gören stoklardaki 
istatistiki etkisini göz önünde bulundurarak hesaplamaktadır. 

DİPNOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

Bakınız Dipnot 19. 

DİPNOT 4 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 
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DİPNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 6 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Kasa 5.448 5.205
Bankalar 21.971 4.779

- Vadesiz mevduatlar 21.971 4.779
      - Türk Lirası  17.855 3.169 
      - Yabancı Para 4.116 1.610 

27.419 9.984

28 Şubat 2014 itibariyle Şirket’in vadeli mevduat hesabı bulunmamaktadır (28 Şubat 2013: Yoktur). 
Şirket’in mevduatlarının bulunduğu bankaların kredi riskleri, bağımsız veriler dikkate alınarak 
değerlendirilmektedir. 

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle Şirket'in bankalarda ortalama 1 gün (28 Şubat 2013: Ortalama 1 gün) 
boyunca bloke olarak tutulan kredi kartı sliplerinin tutarı 2.515 TL (28 Şubat 2013: 2.404 TL) olup 
vadesiz mevduat olarak sınıflandırılmışlardır. 

DİPNOT 7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

i. İlişkili tarafların bakiyeleri: 

a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar - kısa vadeli 

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Dunnhumby Ltd. Company 276 1.139
Tesco Int. Sourcing Limited - 1.044
Tesco Food Sourcing - 216
Diğer 66 93 

342 2.492

28 Şubat 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle vadesi geçen ilişkili taraflardan ticari alacakların 
yaşlandırması ve kredi riski analizi Dipnot 46.a’da detaylı olarak açıklanmıştır.  

Şirket yönetimi ilişkili taraflardan alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimini göz önünde 
bulundurarak bir risk görmediği için, bu alacaklara yönelik herhangi bir karşılık ayırmamıştır. 

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

b) İlişkili taraflardan diğer alacaklar: 

Tesco PLC 1.536 848
Diğer - 96 

1.536 944
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 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

c) İlişkili taraflara ticari borçlar: 

Tesco International Clothing Brand S.R.L 8.721 5.479
Dunnhumby International Ltd. 2.761 -
Tesco Stores CR A.S. 1.999 2.191
Tesco PLC 1.376 -
Tesco International Services Ltd. 1.132 2.434
Tesco Global Stores Privately Held Co. Ltd 887 -
Dunnhumby Ltd. Company 507 -
Tesco Hindustan Services Centre Private Ltd. 459 1.079
Tesco Stores Ltd. 401 2.181
Diğer 1.498 89 

19.741 13.453

Şirket’in 28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli ticari borçlarının önemli bir 
kısmı, hizmet alımlarından oluşmaktadır. 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle ilişkili taraflara olan kısa 
vadeli ticari borçların ortalama vadeleri 2 ay (28 Şubat 2013: 2 ay) içerisindedir. 

d) İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar: 

Fresh & Easy Neighborhood Market Inc 132 229
Tesco Polska Sp. Z o.o. - 184
Diğer - 2 

132 415

Şirket’in 28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle Fresh & Easy Neighborhood Market Inc’e 
olan borçları maaş ve hizmet yansıtmalarından kaynaklanmaktadır. 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle 
Tesco Polska Sp. Z.o.o’ya olan borçlar ise dönem içerisinde gerçekleştirilen proje giderlerinden 
oluşmaktadır.  

e) İlişkili taraflara uzun vadeli diğer borçlar: 

Tesco Overseas 785.000 -
Tesco PLC - 785.000

785.000 785.000

Tesco Overseas’e olan borçlar, söz konusu şirketten alınan toplam 785.000 TL tutarında faizsiz 
borçtan oluşmakta olup müteakip dönemde sermayeye eklenmiştir (Dipnot 48). 
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ii) İlişkili taraflar ile olan işlemler: 

1 Mart 2013 - 1 Mart 2013 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013

a) Mal alımları  

Tesco International Clothing Brand S.R.L 62.874 43.078
Tesco International Sourcing Ltd. 641 6.230

63.515 49.308

b) Hizmet alımları 

Tesco Stores Ltd. 9.786 9.548
Tesco Stores CR A.S. 8.727 6.021
Dunnhumby Ltd. Company 5.010 4.625
Tesco International Services Ltd. 3.728 3.579
Tesco Hindustan Service Centre Private Ltd. 3.261 5.215
Tesco PLC 2.055 1.112
Tesco Global Stores Privately Held Co. Ltd. 1.382 457
Tesco International Sourcing Ltd. - 578
Tesco Global Employment Company Ltd. - 238
Diğer 3.072 1.970 

37.021 33.343

c) İlişkili taraflara hizmet satışları 

Tesco Stores Ltd. 1.407 2.978
Tesco Stores CR a.s. 1.106 429
Dunnhumby Ltd. Company 869 1.292
Tesco Hindustan Service Center Private Ltd. 294 495
Tesco International Services Ltd. - 271
Tesco International Clothing Brand S.R.O - 104
Diğer 935 696 

4.611 6.265

d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 

Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyelerinden genel müdür ve direktörlerden oluşmakta olup bu 
yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 

Kısa vadeli faydalar 12.640 10.716 
Kar payı ve performans ikramiyesi 250 1.487 
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan 

faydalar - -
İşten ayrılma sonrası faydalar - - 
Diğer uzun vadeli faydalar 468 30 

13.358 12.233
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DİPNOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 
a) Kısa vadeli ticari alacaklar:

Kiracı ve müşteri cari hesapları 116.076 66.023 
Vadeli çekler ve alacak senetleri 25.986 33.125

142.062 99.148

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (10.564) (6.782) 
 Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk 
    etmemiş finansal gelir (1.243) (792) 

130.255 91.574

Şirket'in alacakları temel olarak mağaza kiralarından ve akaryakıt satışlarından kaynaklanan 
alacaklardan oluşmaktadır.  

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansman 
geliri için kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %11,78 (28 Şubat 2013: yıllık %7,61) 
olup ortalama vade 1 aydır (28 Şubat 2013: 1 ay). 

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Vadesi geçen alacaklar 33.111 24.461
0 - 30 gün vadeli 48.539 42.058
31 - 60 gün vadeli 16.702 8.705
61 - 90 gün vadeli 16.279 7.758
91 gün ve üzeri 15.624 8.592

130.255 91.574

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 33.111 TL 
tutarındaki ticari alacak için toplam 4.834 TL tutarında teminat alınmıştır.  

Şirket’in ticari alacaklarını tahsil etmekteki geçmiş deneyimi, ayrılan karşılıklarda göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu nedenle Şirket yönetimi, olası tahsilat kayıpları için ayrılan karşılık dışında 
herhangi bir ek ticari alacak riskinin bulunmadığına inanmaktadır. 
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DİPNOT 8 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)

Şüpheli alacak karşılığının cari dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Açılış (6.782) (6.142) 

Konusu kalmayan karşılıklar ve tahsilatlar 1.249 22 
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklar (5.031) (3.373) 
Silinen şüpheli ticari alacaklar - 2.711 

Kapanış (10.564) (6.782)

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

b) Kısa vadeli ticari borçlar:

Satıcılar cari hesapları 402.877 279.009 

402.877 279.009
Tenzil: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk 
    etmemiş finansal gider (1.965) (2.284) 

400.912 276.725

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemiş finansal 
maliyeti için kullanılan etkin ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %11,73 (28 Şubat 2013: yıllık %7,59) 
olup kısa vadeli ticari borçların ortalama vadeleri 1 ay içerisindedir (28 Şubat 2013: 2 ay).  

DİPNOT 9 - FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 10 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR 

a) Kısa vadeli diğer alacaklar: 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Verilen depozito ve teminatlar 8.516 3.722
Diğer çeşitli alacaklar  2.671 2.703 

11.187 6.425
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DİPNOT 10 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 

b) Uzun vadeli diğer alacaklar: 
  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Verilen depozito ve teminatlar 754 710

754 710

c) Kısa vadeli diğer borçlar: 

Verilen depozito ve teminatlar 3.503 2.586
Alınan sipariş avansları  162 822 

3.665 3.408

DİPNOT 11 - STOKLAR 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Ticari mallar 303.096 304.210
Diğer  307 104 

303.403 304.314

Stok değer düşüklüğü karşılığı (29.458) (48.589) 

273.945 255.725

1 Mart - 1 Mart -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Açılış (48.589) (33.597) 

Dönem içerisinde ayrılan değer düşüklüğü (9.105) (14.992) 
Satışların maliyetine dahil edilen ve  

gider olarak kabul edilen stok maliyeti 28.236 -

Kapanış (29.458) (48.589)

Cari dönem içinde giderleştirilen stok maliyeti tutarı 1.763.101 TL'dir (1 Mart 2012 - 28 Şubat 2013: 
1.816.642 TL).

DİPNOT 12 - CANLI VARLIKLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  
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DİPNOT 13 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

a)  Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Verilen sipariş avansları  28.106 10.468 
Peşin ödenen giderler  18.723 29.450 

46.829 39.918

b) Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler 

Peşin ödenen giderler  28.191 13.056 
Verilen sipariş avansları  4.586 3.333 

32.777 16.389

c) Kısa vadeli ertelenmiş gelirler 

Tahsil edilen kazanılmamış hizmet gelirleri  3.367 1.263 

3.367 1.263

DİPNOT 14 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

Yoktur (28 Şubat 2013: Bakınız Dipnot 2).  
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DİPNOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR  

1 Mart 2013 - 28 Şubat 2014 hesap dönemi içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir: 

Maddi
olmayan

duran
Düzeltilmiş (*)    varlıklara  Değer 

 1 Mart 2013 İlaveler Çıkışlar Transferler transferler düşüklüğü 28 Şubat 2014 

Maliyet:

Arsa 312.067 - - 19.914 - (15.577) 316.404
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 4.161 - - -  - - 4.161 
Binalar 608.801 150 (73) 17.053 - (29.375) 596.556
Özel maliyetler 307.535 - (3.888) 29.562 - (129.476) 203.733
Makine ve ekipmanlar 206.891 - (967) 5.903 - (90.057) 121.770
Motorlu taşıtlar 7.578 - - -  - (19) 7.559 
Demirbaşlar 318.749 - (1.720) 32.226  - (6.743) 342.512 
Yapılmakta olan yatırımlar 68.335 104.059 - (104.658)  (14.664) - 53.072 

1.834.117 104.209 (6.648) - (14.664) (271.247) 1.645.767

Birikmiş amortismanlar:

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri (1.340) (201) - -  - - (1.541) 
Binalar (81.280) (16.932) 4 - - - (98.208)
Özel maliyetler (61.188) (14.344) 851 - - - (74.681)
Makine ve ekipmanlar (102.666) (23.789) 490 - - - (125.965)
Motorlu taşıtlar (4.271) (818) - -  - - (5.089) 
Demirbaşlar (143.232) (40.416) 967 -  - - (182.681) 

(393.977) (96.500) 2.312 - - - (488.165)

Net defter değeri 1.440.140       1.157.602 

(*) Bakınız Dipnot 2.4 

Yapılmakta olan yatırımların önemli bir bölümü Şirket’in yeni mağaza yatırımlarından oluşmaktadır. 
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DİPNOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

1 Mart 2012-28 Şubat 2013 hesap dönemindeki maddi duran varlık ve birikmiş amortismanların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
     Maddi  İşletme

olmayan birleşmesi
duran yoluyla

 1 Mart     varlıklara alınan Değer 28 Şubat 
 2012 Düzeltme (*) İlaveler Çıkışlar Transferler transferler varlıklar düşüklüğü 2013 

Maliyet değeri/ yeniden değerleme 

Arazi ve arsalar 200.993 107.513 - (114) 15.787 - - (12.112) 312.067
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 4.162 - - (1) -  - - - 4.161 
Binalar 429.577 165.967 - (88) 33.893 - - (20.548) 608.801
Özel maliyetler 254.358 - - (399) 53.720 - - (144) 307.535
Makine ve ekipmanlar 198.909 - - (291) 11.688 - - (3.415) 206.891
Taşıt araçları 7.970 - - (442)  -  - 50 - 7.578 
Döşeme ve demirbaşlar 247.315 - - (1.061)  71.620  - 1.075 (200) 318.749 
Yapılmakta olan yatırımlar  57.814 - 210.824 -  (186.708)  (12.470) (1.125) - 68.335 

1.401.098 273.480 210.824 (2.396) - (12.470) - (36.419) 1.834.117

Eksi: Birikmiş amortisman 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri (1.064) - (277) 1  -  - - - (1.340) 
Binalar (43.678) (19.781) (17.822) 1 - - - - (81.280)
Özel maliyetler (49.034) - (12.170) 16 - - - - (61.188)
Makine ve ekipmanlar (79.122) - (23.757) 213 - - - - (102.666)
Taşıt araçları (3.839) - (874) 442  -  - - - (4.271) 
Döşeme ve demirbaşlar (105.646) - (38.327) 741  -  - - - (143.232) 

(282.383) (19.781) (93.227) 1.414 - - - - (393.977)

Net defter değeri 1.118.715           1.440.140 

(*) Bakınız Dipnot 2.4 

Yapılmakta olan yatırımların önemli bir bölümü Şirket’in yeni mağaza yatırımlarından oluşmaktadır. 



TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE  
GIDA SANAYİ A.Ş.

1 MART 2013 - 28 ŞUBAT 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

28

DİPNOT 15 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

105.087 TL tutarındaki cari dönem toplam amortisman ve itfa payı giderleri pazarlama giderleri altında 
sınıflandırılmıştır (1 Mart 2013 - 28 Şubat 2014: 100.222 TL). 

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle Şirket’in sabit kıymetleri üzerinde 10.726 TL (28 Şubat 2013:  
10.726 TL) Şirket tarafından açılmış vergi davalarına istinaden ipotek bulunmaktadır. 

Şirket TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” hükümlerine göre yapmış olduğu değerlendirmelere 
istinaden, 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için 274.307 TL 
değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır (28 Şubat 2013: 36.419 TL). 

DİPNOT 16 -   HİZMETTEN ÇEKME RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON 
FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 17 -   ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ 
FİNANSAL ARAÇLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 18 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

1 Mart 2013 - 28 Şubat 2014 ve 1 Mart 2012- 28 Şubat 2013 hesap dönemlerindeki maddi olmayan 
duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: 

    1 Mart  Değer 28 Şubat
 2013 İlaveler Transferler düşüklüğü 2014

Haklar 63.049 - 14.664 (3.060) 74.653
Eksi: Birikmiş itfa payları (30.536) (8.587) - - (39.123) 

Net defter değeri 32.513    35.530 

 1 Mart 2012 İlaveler Transferler  28 Şubat 2013

Haklar 50.579 - 12.470 63.049
Eksi: Birikmiş itfa payları (23.541) (6.995) - (30.536) 

Net defter değeri 27.038    32.513
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DİPNOT 19 - ŞEREFİYE 

Şirket, 22 Aralık 2011 tarih ve 83 No’lu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Ardaş Gıda Dağıtım Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. (“Ardaş”) ile Trakya bölgesinde “Ardaş” markası altında süpermarket olarak faaliyet 
gösteren 21 adet perakende satış mağazasına ait kiracılık hakkı ve anlaşma kapsamındaki 
demirbaşların devir alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştır. İlgili anlaşma, Rekabet Kurumu’nun  
9 Şubat 2012 tarih ve 12-06/185-47 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İşbu onaya müteakiben, anlaşmaya 
konu mağazaların kiracılık hakkı ile anlaşma kapsamındaki demirbaşların Şirket’e devir işlemlerine 
başlanmış ve bu süreç içinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, Şirket sözleşmeden doğan hakları 
çerçevesinde, söz konusu devir işlemlerinin 21 yerine 19 mağaza ile sınırlı olarak gerçekleştirilmesine 
karar vermiştir. İlgili mağazalar; Mart, Nisan ve Mayıs 2012 dönemlerinde Şirket bünyesinde 
faaliyetlerine başlamışlardır.  

28 Şubat 2013 itibariyle sözkonusu işlemden elde edilen net varlıklar ve işlemden kaynaklanan 
şerefiye aşağıdaki gibidir:  

Ödenen nakit 23.813
Satın alınan sabit kıymetler  (1.125) 

Şerefiye  22.688 

Şirket yönetimi dönem içerisinde yapmış olduğu değer düşüklüğü testleri sonucunda şerefiye tutarı 
için 22.688 TL değer düşüklüğü hesaplamış ve söz konusu tutar yatırım  faaliyetlerden diğer giderler 
hesabında muhasebeleştirilmiştir.

DİPNOT 20 - MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 21 - KİRALAMA İŞLEMLERİ 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 22 - İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur).  

DİPNOT 23 - VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 

Bakınız dipnotlar 36,8 ve 11. 

DİPNOT 24 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 
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DİPNOT 25 - BORÇLANMALAR VE BORÇLANMA MALİYETLERİ 

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

TL Krediler 452.424 187.706

452.424 187.706

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle TL kredilerin ağırlıklı ortalama yıllık etkin faiz oranı % 11,14 olup 
vadeleri 3 ay içerisindedir (28 Şubat 2013: yılık etkin faiz oranı %5,95 olup vadeleri 1 ay içerisindedir).  

Söz konusu kredilerin makul değerlerinin taşınan değerlerine yaklaşık olduğu tahmin edilmektedir. 

DİPNOT 26 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR 

a) Kısa vadeli borç karşılıkları 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Kapanan mağazalarla ilgili gider karşılıkları  8.600 2.673 
Dava karşılıkları  7.199 3.331 
Diğer  2.323 - 

18.122 6.004

Şirket lehine ve aleyhine açılmış ve hali hazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Şirket 
yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu 
değerlendirme sonucunda olası yükümlülüklere karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. Şirket’in 
aleyhine açılmış toplam davalar tutarı 16.213 TL’dir (28 Şubat 2013: 15.289 TL).  28 Şubat 2014 tarihi 
itibariyle söz konusu davalar için ayrılan karşılık tutarı 7.199 TL (28 Şubat 2013: 3.331 TL) olup Şirket 
tarafından açılmış muhtelif davalara ilişkin olarak ise 343 TL (28 Şubat 2013: 229 TL) tutarında şarta 
bağlı kazanç bulunmaktadır. 

Dava karşılığı giderlerinin dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

1 Mart 2013- 1 Mart 2012-
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Açılış (3.331) (3.395) 

Dönem karşılık (gideri)/ geliri - net (3.868) 64 

Kapanış (7.199) (3.331)
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DİPNOT 26 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 
b) Alınan teminatlar: 

Teminat mektupları 85.951 39.651 
Taahhütnameler 11.011 4.513
Teminat senetleri 4.738 448
Teminat çekleri 3.989 4.204

105.689 48.816

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle alınan teminatların önemli bir kısmı mağaza 
kiracılarından alınan teminatlardan oluşmaktadır. 

c) Verilen teminatlar:

Teminat 69.388 38.714
İpotek 10.726 10.726 

80.114 49.440

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle verilen teminatların önemli bir kısmı akaryakıt 
satışı yapılan müşterilere verilen teminatlardan oluşmaktadır. 
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DİPNOT 26 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 

28 Şubat 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/ rehin/ ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 

  28 Şubat 2014   28 Şubat 2013  

Döviz TL Döviz TL
 Cinsi Tutarı karşılığı Cinsi Tutarı karşılığı 

Şirket tarafından verilen TRİ'ler: 

A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu 
      TRİ'lerin Toplam Tutarı      80.114   49.440 

TL 76.338 76.338 TL 45.514 45.514
 ABD Doları 1.690 3.776 ABD Doları 1.985  3.584 

Avro - - Avro 145 342
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar 
       Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

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

D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı 
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu   

        TRİ’lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen 
         Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş  
        Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - - - - - 

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine        
         Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı - - - - - -

TOPLAM 80.114 49.440

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket’in  
   Özkaynaklarına oranı   0%   0% 



TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE  
GIDA SANAYİ A.Ş.

1 MART 2013 - 28 ŞUBAT 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

33

DİPNOT 26 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (Devamı) 

d) Devam etmekte olan önemli davalar

Şirket’in Tesco PLC’den kullanmış olduğu 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile 650.000 TL olan faizsiz fon 
tutarı için, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2009 ila 2013 yılları arasındaki 5 
yıllık hesap dönemlerine ilişkin yürütülmekte olan  dar mükellef KDV tevkifatına yönelik olarak yapılan 
sınırlı vergi incelemesi kapsamında; Ekim-Aralık/2008 dönemi itibari ile 30.790  TL matrah farkı 
tespitine dayanarak Vergi Usul Kanunu ‘nun (“VUK”) 30/6. maddesi uyarınca Şirket’in aleyhine re'sen, 
gecikme faizi hariç, 5.542  TL sorumlu sıfatıyla KDV tarh edilmesi, re'sen tarh edilecek bu vergi 
üzerinden VUK'un 341 ve 344'üncü maddeleri uyarınca bir kat  olmak üzere 5.542 TL vergi ziyaı cezası 
kesilmesini konu alan 28 Kasım 2013 tarih ve 2013-B-313/11 sayılı  Vergi İnceleme Raporu'nun tebliğ 
alınmış ve Şirket söz konusu rapor ile tarh edilen vergi ve cezası ile ilgili olarak, 205 Sayılı Kanun'un 22. 
maddesiyle VUK’a eklenen üçüncü bölüm hükümleri çerçevesinde uzlaşma talebini içeren dilekçesini  
Gelir İdaresi Başkanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu'na iletilmek üzere İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı'na 30 Aralık 2013 tarihinde sunulmuştur. 

24 Şubat 2014 tarihinde ise; 26 Aralık 2013 tarih ve 2013-B-313/13,  2013-B-313/14, 2013-B-313/15 ve 
2013-B-313/16  sayılı  Vergi İnceleme Raporları'na istinaden; Ocak-Aralık/2009, Ocak-Aralık/2010, 
Ocak-Aralık/2011 ve Ocak-Aralık/2012 dönemleri itibari ile toplam 278.915 TL matrah farkı tespitine 
dayanarak VUK'un 30/6. maddesi uyarınca Şirket aleyhine re'sen, gecikme faizi hariç, 50.205 TL 
sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re'sen tarh edilen bu vergi üzerinden VUK'un 341 
ve 344'üncü maddeleri uyarınca inceleme raporunda bir kat fazla olmak üzere vergi ziyaı cezası 
kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 50.205 TL vergi 
ve VUK'un 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 75.307 TL vergi 
ziyaı cezasını konu alan vergi/ceza İhbarnamesi, Şirket yetkilileri tarafından tebliğ alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen Ekim-Aralık/2008 ile Ocak-Aralık/2012 arasındaki dönemleri kapsayan vergi/ceza 
İhbarnameleri ile Şirket’e tebliğ edilen, gecikme faizi hariç, sorumlu sıfatıyla KDV toplamı 55.747 TL 
ve vergi ziyaı cezası toplamı ise 80.849 TL olup toplam tutar 136.596 TL’dir. 

Şirket yönetimi ve hukuki danışmanları yukarıda belirtilen vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu 
yapılan Şirket uygulamalarının, yasal düzenlemelere uygun olduğu düşünmekte olup bu davaların benzer 
içtihatlar ve yargı kararları doğrultusunda Şirket lehine sonuçlanmasının kuvvetle muhtemel olduğu 
görüşünde olduklarından 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle  finansal tablolarda söz konusu dava ile ilgili 
herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 

DİPNOT 27 - TAAHHÜTLER 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 
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DİPNOT 28 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 

a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Personele borçlar 13.885 7.227
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 5.477 4.312

19.362 11.539

b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 

Kullanılmayan izin yükümlülüğü  2.841 2.688 
İşten ayrılanlara sağlanabilecek faydalar  1.681 1.869 
Toplu iş sözleşmesi karşılığı  1.523 18.633 
Tahhakkuk eden personel primleri - 3.301

6.045 26.491

b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 

Kıdem tazminatı karşılığı  15.177 8.553 
Pay bazlı ödemeler   12.262 - 

27.439 8.553

Pay bazlı ödemeler 

Şirket, performans değerlendirmesi sonucunda seçtiği çalışanlarına Tesco PLC hisselerini taahhüt 
etmektedir. Hisse bazlı ödemelerin hak ediş tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeriyle yükümlülük olarak 
muhasebeleştirmiştir (Bakınız dipnot 2.4). 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli 
olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, 
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle 
mükelleftir.

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 28 Şubat 2014 tarihi 
itibariyle 3.254,44 TL (28 Şubat 2013: 3.033,98 TL) ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatı 
yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı 
bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek 
muhtemel yükümlülüğün bilanço tarihindeki değerinin aktüeryal öngörüler doğrultusunda tahminiyle 
hesaplanır.  
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DİPNOT 28 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 

Buna göre aşağıdaki finansal ve demografik aktüer varsayımlar kullanılmıştır: 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Yıllık iskonto oranı (%)  4,50% 4,66% 

Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Açılış 8.553 6.264 

Faiz maliyeti 323 292
Aktüeryal zarar 9.030 1.349
Dönem içerisinde ödenen (5.552) (5.938)
Dönem içindeki artış 2.823 6.586 

Kapanış 15.177 8.553 

Faiz maliyeti, aktüeryal zararlar ve dönem içerisindeki artışın toplamı 12.176 TL (28 Şubat 2013: 
8.227 TL) olup 2.823TL (28 Şubat 2013: 6.586 TL) genel yönetim giderlerine, 323 TL (28 Şubat 
2013: 292 TL) finansman giderlerine ve 9.030 TL (28 Şubat 2013: 1.349 TL) diğer kapsamlı gelirlere 
dahil edilmiştir. 

DİPNOT 29 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Satılan ticari mal maliyeti  1.763.101 1.816.642 
Personel gideri 292.717 245.264
Amortisman ve itfa payları  105.087 100.222 
Kira ve aidat giderleri 93.960 82.047
Enerji giderleri 59.013 66.411
Reklam giderleri 37.053 45.101
Temizlik giderleri 25.949 23.941
Bakım onarım giderleri  14.502 10.654 
Ambalaj 13.193 10.954
Vergi,resim ve harç giderleri 13.028 7.770
Dışarıdan sağlanan faydalar  10.012 8.667 
Haberleşme giderleri  1.171 1.619 
Toplu iş sözleşmesi karşılık gideri  - 18.633 
Diğer  61.555 34.466 

2.490.341 2.472.391
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DİPNOT 30 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 
a) Diğer dönen varlıklar: 

Personelden alacaklar 1.614 866
Diğer  - 281 

1.614 1.147

b) Diğer duran varlıklar 

KDV alacakları  63.224 67.445 

63.224 67.445

Şirket yönetiminin tahminine gore, KDV alacaklarının geri dönüşü bir yıldan fazla bir zamanda 
tamamlanabilecektir.

c) Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 

Ödenecek vergi ve fonlar 15.171 9.095
Diğer  434 1.690 

15.605 10.785

DİPNOT 31 - SERMAYE YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ 

Şirket, SPK’ya kayıtlı olan şirketlere tanınan kayıtlı sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 TL 
nominal değere sahip kayıtlı hisselerini temsil eden kayıtlı sermayesi için bir tavan belirlemiştir. 
Şirket’in onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi, 28 Şubat tarihleri itibariyle aşağıdaki 
gibidir:

 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile) 2.500.000 2.500.000 
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye 174.682 174.682 
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DİPNOT 31 - SERMAYE YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

Şirket’nin 28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

28 Şubat 2014   28 Şubat 2003  
Hisse Pay Pay Pay Pay

Hissedar Tipi Oranı (%) Tutarı TL Oranı (%) Tutarı TL 

Tesco Overseas
Investments Limited A, B 95,42 166.678 - -

Tesco PLC A, B - - 95,42 166.678
Diğer A, B 4,58 8.004 4,58 8.004 

100,00 174.682 100,00 174.682

Sermaye düzeltme farkları  45.669  45.669 

Toplam düzeltilmiş sermaye  220.351 220.351

Şirket’in 174.682 TL olan çıkarılmış sermayesindeki Tesco PLC’ye ait %95,42'lik pay 10 Aralık 2013 
tarihli "Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi" ile Tesco Overseas Investments Limited’e satılmış ve 
devredilmiştir. Tesco PLC, Tesco Overseas Investments Limited’in %99,99 oranında hissesine sahip, 
yönetim kontrolüne sahip ana ortağı olup, Tesco Kipa hisselerini satın ve devir alan Tesco Overseas 
Investments Limited, Tesco Grup içerisinde yer alan bir şirket vasfındadır.   

45.669 TL tutarındaki (28 Şubat 2013: 45.669 TL) sermaye düzeltmesi farkları, Şirket sermayesinin 
enflasyona göre düzeltilmiş toplam tutarı ile Şirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye 
tutarını ifade eder. 

Türkiye’deki şirketler, nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle bir defaya 
mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanını aşabilirler. Öte yandan, bedelli artırım suretiyle kayıtlı 
sermaye tavanı aşılamaz. 

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle beheri 1 TL olan 174.682.000 (28 Şubat 2013: 174.682.000) adet pay 
bulunmaktadır.  

Şirket hisselerinin; 10.000 adedi, (A) Grubu, Nama yazılı,174.672.000 adedi, (B) Grubu, hamiline 
yazılıdır. 

Nama yazılı hisse senetleri ciro ve teslim edilmek suretiyle devredilirler. TTK’nın ilgili hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, hisselerin devri ancak yönetim kurulunun devir işlemine izin vermesi ve bunun 
Şirket’in pay defterine kaydı halinde mümkündür.  

Ancak;

a)  (A) Grubu hissedarların hisselerini kanuni mirasçılarına devretmeleri,  

b)  (A) Grubu hissedarların çoğunluğuna sahip oldukları şirketlere ve/veya hükmi şahıs şirket 
ortaklarının kendilerinin çoğunluğuna sahip şahıs ve/veya şirketlere devretmeleri halinde bu 
hususların belge ile yönetim kurulu’na tevsiki şartı ile yönetim kurulunca pay defterine 
kaydedilir.
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DİPNOT 31 - SERMAYE YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

Şirket’in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından TTK ve SPK hükümlerine göre hissedarlar arasından 
seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu 
üyelerinin beş adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. 

Yönetim kurulunun SPK tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz 
adaylar arasından seçilir.  

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK’nın kurumsal yönetime 
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.  

Yönetim kurulunda hisse sahibi bir tüzel kişi hisse sahibini temsilen bulunan bir yönetim kurulu üyesi 
varsa, bu hisse sahibi ile yönetim kurulu üyesi’nin artık bir ilişkisinin kalmadığının veya hisse sahibi 
tüzel kişiyi artık temsil etmediğinin, o tüzel kişi tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak 
bildirilmesiyle, söz konusu kişinin yönetim kurulu üyesi tüzel kişiyi temsil yetkisi sona ermiş 
addedilir. Böyle bir durumda, söz konusu tüzel kişi hisse sahibinin göstereceği gerçek kişi, tüzel kişiyi 
temsilen yönetim kuruluna katılır.  

Yönetim kurulunun görev yapması sırasında herhangi bir nedenle bir üyelik açıldığı takdirde, TTK ve 
SPK hükümleri gereğince, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu 
tarafından yeni bir üye seçilecektir. 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası veya görevini yapamayacak bir 
durumun söz konusu olması halinde, SPK kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli işlemler 
yapılır. Seçilen bağımsız üye, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul 
tarafından seçimin tasdiki halinde, yerine tayin olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar. Yönetim 
kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden 
seçilebilirler.

Genel kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

SPK duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi 
İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu 
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden 
kaynaklanan farklılıklar gibi):  

-  “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;  

-  “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta 
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/ Zararıyla”, 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama 
Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.  

Şirket, SPK’dan alınan onay çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2014 tarihli kararı ile  
18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na verilen yetki 
çerçevesinde; Şirket’in, finansal tablolarında "Özkaynaklar" kalemi altında yer alan 414.899 TL 
"Geçmiş Yıllar Zararları", 878.120 TL hisse senetleri ihraç primlerine mahsup edilmiştir. 
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DİPNOT 31 - SERMAYE YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

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

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, 
asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım 
politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler 
halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı 
avansı dağıtabilecektir. 

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

Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve 
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.  

Öte yandan, Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre kar dağıtımı;  

a) TTK’nın ilgili madde hükümleri uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar 
%5‟i birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

b)  Kalan kısımdan SPK tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.  

c) Yukarıda belirtilen birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü safi kardan düşüldükten 
sonra, genel kurul geriye kalan kısmın tamamının ya da bir bölümünün ikinci temettü olarak 
dağıtmasına ya da fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına karar verme yetkisine sahiptir.  

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 
ödenmiş sermayenin % 5‟i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 
TTK’nın ilgili madde hükümleri uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri 
için belirlenen birinci temettü nakden ve/ veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka 
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay 
sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, 
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya 
kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.  

f) SPK’nın ilgili madde hükümleri uyarınca hissedarlara temettü avansları dağıtabilir.  

g) Temettü, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 
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31 - SERMAYE YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı) 

SPK, 10 Nisan 2014 tarihli 11/352 sayılı kararında TTK’nın 376. maddesi kapsamında şirket 
sermayesinin karşılıksız kaldığına ilişkin tespitin SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre 
hazırlanan finansal tablolar üzerinden yapılması gerektiğini belirtmiştir Buna göre Şirket yönetimi 
tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Şirket’in 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle sermaye ve kanuni 
yedek akçeleri toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. Öte yandan, 
TTK’nın 376.’ıncı maddesinin 2. fıkrası uyarınca,  sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının üçte 
ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya 
çağırmak ve bu genel kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması 
kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü olduğuna, sermaye ve 
kanuni yedek akçelerin toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim 
kurulunun, şirketin borca batıklık durumunu da incelemesi gerektiğine hükmetmektedir. Şirket 
yönetimi, bu duruma istinaden 11 Nisan 2014 tarihli SPK’nın ilgili onayına müteakip sermaye 
yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları başlatmış ve Şirket’in 174.682 TL olan ödenmiş 
sermayesini, tamamı nakden karşılanmak üzere, 1.332.682 TL’ye çıkartmıştır (Dipnot 48). 

DİPNOT 32 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Satış gelirleri: 

Ticari mal satışları 2.198.044 2.200.235 
Diğer 60.319 83.372 

Brüt satışlar 2.258.363 2.283.607 

Tenzil: İndirimler (5.943) (7.452) 

2.252.420 2.276.155

Satışların maliyeti (1.763.101) (1.816.642)  

Brüt kar 489.319 459.513

Şirket’in diğer satışlardan kaynaklanan gelirlerinin 55.914 TL tutarındaki (28 Şubat 2013: 52.235 TL) 
kısmı kira gelirlerinden, geri kalan tutar ise satıcı ve taşeronlara sağladığı hizmetlerden oluşmaktadır. 

DİPNOT 33 - İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 
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DİPNOT 34 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE PAZARLAMA GİDERLERİ 

1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Pazarlama giderleri 502.581 446.991
Genel yönetim giderleri 224.659 208.758

DİPNOT 35 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE GİDERLER 

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

Dava karşılıkları iptali - 64 
Diğer  159 268 

159 332

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler 

Şüpheli alacak karşılık giderleri  (5.031) (3.373) 
Kapanan mağaza giderleri  (2.568) - 
Dava karşılığı gideri  (3.868) - 
Diğer  (852) (18) 

(12.319) (3.391)

DİPNOT 36 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER 

a) Yatırım faaliyetlerinden gelirler 

Maddi duran varlık satış karı  524 1.824 

524 1.824

b) Yatırım faaliyetlerinden giderler 

Sabit kıymet değer düşüklüğü  (274.307) (36.419) 
Şerefiye değer düşüklüğü  (22.688) - 
Maddi duran varlık satış zararı  (3.079) (576) 

(300.074) (36.995)
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DİPNOT 37 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

a) Finansman gelirleri:

Kur farkı geliri  2.631 850 
Faiz geliri 33 -

2.664 850

b) Finansman giderleri:

Faiz gideri (35.947) (20.871)
Kredi kartı tahsilatları ile ilgili banka komisyonları  (19.416) (23.899) 
Kur farkı gideri  (1.848) (1.029) 

(57.211) (45.799)

DİPNOT 38 -  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 
FAALİYETLER 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 

DİPNOT 39 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DAHİL) 

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Cari dönem kurumlar vergisi - -
Ertelenmiş vergi gideri  (25.971) (11.968) 

Toplam vergi gideri (25.971) (11.968)

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle cari dönemde oluşan cari vergi gideri 
bulunmamaktadır. 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren % 20’dir.  

Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak 
vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın 
tamamının veya bir kısmının temettü olarak;  

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

dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar 
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.  
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DİPNOT 39 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DAHİL) (Devamı) 

Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen 
ikinci ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen 
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 
kurumlar vergisinden mahsup edilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların % 75’i, 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır. 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez.

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

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri  

Şirket, ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK II, 14.1 sayılı 
Tebliğ ve yasal finansal tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici 
farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve 
giderlerin, tebliğ ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden 
kaynaklanmaktadır. Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi 
alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20’dir (28 Şubat 2013:%20). 

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle vergilendirilebilir birikmiş geçici farklar ve 
ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranları 
kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir: 

  Ertelenmiş vergi varlığı/ 
  Birikmiş geçici farklar   (yükümlülüğü)  
 28 Şubat 28 Şubat 28 Şubat 28 Şubat

2014 2013 2014 2013

Maddi, maddi olmayan duran varlıkların 
   defter değerleri ile yasal vergi matrahı  
   arasındaki farklar - 67.613 - (9.622) 
Gelecek yıllara devreden mali zarar - (64.917) - 12.983 
Kullanılabilir yatırım indirimi - (78.170) - 15.634 
Kıdem tazminatı karşılığı (24.207) (8.553) 4.841 1.711 
Borç ve gider karşılıkları - (5.475) - 1.095 
Ciro primi karşılığı - net - (12.246) - 2.449 
Stoklara ilişkin düzeltmeler -  (20.114) - 4.023 
Diğer - (3.669) - 733 

Ertelenmiş vergi varlıkları   4.841 38.628 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri   - (9.622) 

Ertelenen vergi varlıkları - net   4.841 29.006 
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DİPNOT 39 -  GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
DAHİL) (Devamı) 

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle gelecek yıllara devreden toplam mali zararların en 
son kullanım yıllarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

En son kullanım yılı 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

2014 72.263 72.263
2015 19.087 19.087
2016 25.583 25.583
2018 117.042 117.042
2019 281.437 -

515.412 233.975

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle Şirket, müteakip yıllarda kullanılabilecek taşınabilir mali zararlardan 
kaynaklanan 515.412 TL tutarındaki mali zarar üzerinden hesaplanacak 103.082 TL (28 Şubat 2013: 
169.058TL tutarındaki mali zarar üzerinden 33.812TL) tutarındaki ertelenmiş vergi varlığını gelecekte 
faydalanması kuvvetle muhtemel olmadığı için kayıtlarına almamıştır. 

1 Mart 2013 - 28 Şubat 2014 ve 1 Mart 2012 - 28 Şubat 2013 hesap dönemleri içerisinde net 
ertelenmiş vergi varlığının hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:

1 Mart 2013- 1 Mart 2012 -
 28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Açılış 29.006 40.704 

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
   kayıplarına verilen 1.806 270 
Ertelenmiş vergi gideri (25.971) (11.968) 

Kapanış 4.841 29.006 

DİPNOT 40 - PAY BAŞINA KAYIP 

1 Mart 2013 - 1 Mart 2012 -
28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

- Net dönem zararı  (630.149) (291.383) 
- Nominal değeri 1 TL olan adi hisselerin 
   ağırlıklı ortalama adedi  174.682.000 174.682.000 

Nominal değeri 1 TL olan 
   hisse başına kayıp (Tam TL)  (3,6074) (1,6681) 
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DİPNOT 41 - PAY BAZLI ÖDEMELER 

Bakınız Dipnot 28. 

DİPNOT 42 - SİGORTA SÖZLEŞMELERİ 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 

DİPNOT 43 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİDE RAPORLAMALAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 

DİPNOT 44 - TÜREV ARAÇLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 

DİPNOT 45 - FİNANSAL ARAÇLAR 

Yoktur (28 Şubat 2013: Yoktur). 

DİPNOT 46 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
  DÜZEYİ 

Şirket’in aktiviteleri, çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; pazar riski, (nakit akım, ve 
fiyat riskini de içerir), sermaye riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in risk yönetim programı, 
finansal pazarlarda tahmin edilemeyen değişimlere odaklanmış olup bu değişimlerin Şirket’in finansal 
performansı üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu’nun onayladığı politikalar çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 
yönetiminde uygulanmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için 
genel kapsamda prensip ve politikalar hazırlamaktadır. 

Şirket’in finansal riskleri yönetmek için belirlediği amaçlar şu şekilde özetlenebilir: 

- Şirket’in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışı riski göz önünde 
bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması; 

- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun 
koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması; 

- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi ve 
- Risk yönetimi faaliyetlerine ilişkin kontrat ve sözleşmelerin Şirket içerisinde tutarlı ve 

koordineli bir şekilde takip edilmesi ve gerekli olduğu durumlarda söz konusu kontrat ve 
sözleşmelerin yasal ve düzenleyici kurallara uygun olduklarının kontrol edilmesi. 
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DİPNOT 46 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
  DÜZEYİ (Devamı) 

a) Kredi riski:

Finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 
taşımaktadır. Şirket perakende satışları dışındaki satışları açısından kredi riskine tabidir. Finansal 
varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın sözleşmelerin şartlarını yerine getirememe riskini de taşır. 
Şirket’in ticari alacaklarının önemli bir kısmı kiracılar ve akaryakıt satışı alacaklarından oluşmaktadır. 
Şirket, alacakları üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuş olup bu işlemlerden doğan risk, söz konusu 
alacakları  yeterli miktarlarda teminat alınarak yönetilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince 
geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik koşullar göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda 
şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 8). 28 Şubat 2014 
ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle finansal araçların kredi riski analizi aşağıdaki gibidir: 
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DİPNOT 46 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

Aşağıdaki tablo Şirket’in 28 Şubat 2014 tarihleri itibariyle kredi riskinin analizini göstermektedir: 

Ticari Alacaklar (1)  Diğer Alacaklar

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki  
Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduat Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) (2) 342 130.255 1.536 11.187 21.971 -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 4.888 - - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal  
         varlıkların net defter değeri (3) 342 97.144 381 11.187 21.971 -
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan , aksi takdirde vadesi  
       geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  
       finansal varlıkların defter değeri (3) - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların  
        net defter değeri (4) - 33.111 1.155 - - -
   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 4.834 - - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 10.564 - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - (10.564) - - - - 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
    - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 
    -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

(1) Şirket’in ticari alacakları temel olarak akaryakıt ve kira gelirlerinden doğmaktadır. 
(2) İlgili tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
(3) Yoktur.
(4) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal araçların 28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle yaşlandırması aşağıdaki gibidir: 
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DİPNOT 46 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

Aşağıdaki tablo Şirket’in 28 Şubat 2013 tarihleri itibariyle kredi riskinin analizini göstermektedir: 

Ticari Alacaklar (1)  Diğer Alacaklar

 İlişkili Diğer İlişkili Diğer Bankalardaki  
Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduat Diğer

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) (2) 2.492 91.574 944 6.425 4.779 -

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 4.737 - - - - 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal  
        varlıkların net defter değeri (3) 2.492 67.113 944 6.425 4.779 -
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan , aksi takdirde vadesi  
       geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  
       finansal varlıkların defter değeri (3) - - - - - -
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların  
       net defter değeri (4) - 24.461 - - - -
   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - 4.737 - - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 6.782 - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - (6.782) - - - - 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
    - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 
    -Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 
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DİPNOT 46 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

28 Şubat 2014  Alacaklar  

 İlişkili Taraflar Diğer Taraflar Toplam 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 124 14.721 14.845 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 257 4.012 4.269 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 774 14.378 15.152 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - - - 

1.155 33.111 34.266

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - (4.834) (4.834) 

1.155 28.277 29.432

28 Şubat 2013  Alacaklar  

 İlişkili Taraflar Diğer Taraflar Toplam 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş - 13.427 13.427 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş - 3.457 3.457 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş - 2.495 2.495 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - 5.082 5.082 

- 24.461 24.461

Teminat ile güvence altına alınmış kısmı - (4.737) (4.737) 

- 19.724 19.724

b) Likidite riski

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

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

Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için kiraların ve akaryakıt istasyonu müşteri 
alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin 
Şirket’e finansal herhangi bir yük getirmemesi için yoğun olarak çalışmaktadır. Kredi kartı sliplerinden 
doğan alacaklar ise Şirket’in likidite ihtiyacına uygun olarak uygun koşullarda likiditeye 
dönüştürülmektedir. Bankalarla ve Şirket’in ana ortağı Tesco Overseas ve Tesco PLC ile yapılan 
çalışmalar sonucunda, Şirket ihtiyaç duyması halinde piyasa koşullarında nakdi kredi kullanılabilmekte 
ve yine Şirket’in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri 
belirlenmektedir.
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DİPNOT 46 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

  28 Şubat 2014  

Toplam
 Taşınan nakit çıkışı 3 aydan az 3 ay- 1 - 5 yıl 
            değer      (=I+II+III)              ( I )       1 yıl (II)               (III) 

Sözleşme uyarınca vadeler: 

Banka krediler 452.424 462.496 462.496 - -
Ticari borçlar 420.653 421.082 413.786 7.296
Diğer borçlar (*) 789.767 789.767 4.767 - 785.000

1.662.844 1.673.345 881.049 7.296 785.000

(*) Bakınız Dipnot 48.

  28 Şubat 2013  

Toplam
 Taşınan nakit çıkışı 3 aydan az 3 ay- 1 - 5 yıl 
            değer      (=I+II+III)              ( I )       1 yıl (II)               (III) 

Sözleşme uyarınca vadeler: 

Banka kredileri 187.706 187.982 187.982 - -
Ticari borçlar 290.178 277.609 276.793 816 -
Diğer borçlar  789.875 789.386 4.386 - 785.000 

1.267.759 1.254.977 469.161 816 785.000

c) Piyasa riski:

i) Döviz kuru riski:

Şirket, döviz cinsinden varlık ve borçlu bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz 
pozisyonunu dengeleyici bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli 
toplantılarda izlenmekte ve Şirket’in döviz pozisyonu yakından takip edilmektedir. 



TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE  GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 MART 2013 – 28 ŞUBAT 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

51

DİPNOT 46 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

  Yabancı Para Pozisyonu Tablosu  

  28 Şubat 2014   28 Şubat 2013  
 TL ABD Diğer (TL TL ABD Diğer (TL 
 Karşılığı  Doları  Avro Karşılığı)  Karşılığı Doları  Avro  Karşılığı) 

1. Ticari Alacaklar 850 - - 229 1.312 - - 481
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, 
Banka hesapları dahil) 4.148 286 121 846 1.630 16 268 355 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - 
3. Diğer - - - - - - - - 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 4.998 286 121 1.075 2.942 16 268 836 
5. Ticari Alacaklar - - - - - - - -
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - - - 
7. Diğer - - - - - - - - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - - - - -
9. Toplam Varlıklar (4+8) 4.998 286 121 1.075 2.942 16 268 836 

10. Ticari Borçlar - - - - 4.274 210 21 1.410
11. Finansal Yükümlülükler - - - - - - - -
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 610 179 69 - 671 233 106 - 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 610 179 69 - 4.945 443 127 1.410 
14. Ticari Borçlar - - - - - - - -
15. Finansal Yükümlülükler - - - - - - - -
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - - - - - - - -
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 610 179 69 - 4.945 443 127 1.410

19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ 
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - - - - - -

19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı - - - - - - - -
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı - - - - - - - -
20. Net yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) 

Pozisyonu (9-18+19) 4.388 107 52 1.075 (2.003) (427) 141 (574)

21. Parasal Kalemler net Yabancı Para  
   Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (UFRS 7.B23) 

(=1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 4.388 107 52 1.075 (2.003) (427) 141 (574)
22. Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların  
   Toplam Gerçeğe Uygun Değeri - - - - - - - -
23. Döviz Varlıkları Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - -
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - - -
25. İhracat - - - - - - - - 
26. İthalat 75.310 38.301 - - 75.587 42.408 - -
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DİPNOT 46 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

28 Şubat 2014  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  

Kar/ Zarar Özkaynaklar
 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü 24 (24) 24 (24) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) -  -  
3- ABD Doları Net Etki (1+2) 24 (24) 24 (24) 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

4- Avro net varlık/ yükümlülüğü 16 (16) 16 (16) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6- Avro Net Etki (4+5) 16 (16) 16 (16)

Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halili 

7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü 399 (399) 399 (399) 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
-9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 399 (399) 399 (399)

TOPLAM (3+6+9) 439 (439) 439 (439)
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DİPNOT 46 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

28 Şubat 2013  Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu  

Kar/ Zarar Özkaynaklar
 Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

1- ABD Doları net varlık/ yükümlülüğü (77) 77 (77) 77 
2- ABD Doları riskinden korunan kısmı (-) - - - - 
3- ABD Doları Net Etki (1+2) (77) 77 (77) 77 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde: 

4- Avro net varlık/ yükümlülüğü 33 (33) 33 (33) 
5- Avro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6- Avro Net Etki (4+5) 33 (33) 33 (33)

Diğer döviz kurlarının (GBP) TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halimesi hali 

7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü (157) 157 (157) 157 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) (157) 157 (157) 157

TOPLAM (3+6+9) (201) 201 (201) 201
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DİPNOT 46 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
  DÜZEYİ (Devamı) 

ii) Faiz riski
Faiz pozisyonu

  28 Şubat 28 Şubat 
2014 2013

Sabit faiz oranlı finansal araçlar  

Finansal varlıklar 170.739 111.419 
Finansal yükümlülükler 876.874 481.707

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in değişken faizli finansal aracı bulunmamaktadır (28 Şubat 
2013: Bulunmamaktadır). 

iii) Fiyat riski

Şirket’in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen 
parekande sektöründeki rekabet ve fiyatlardaki değişiminden etkilenmekte olup, Şirket yönetimi 
tarafından söz konusu fiyatlar yakından takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını 
indirgemek amacıyla maliyet iyileştirici önlemler alınmaktadır. Mevcut riskler Şirket’in Yönetim 
Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda izlenmektedir. 

d) Sermaye riski yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak 
için varlıklarını satabilir.  

Şirket, sermaye yeterliliğini borç/ özkaynaklar oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun 
toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç 
tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 
Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özkaynaklar ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

28 Şubat 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle net borç/ toplam sermaye oranı aşağıda gösterilmiştir:  

  28 Şubat 2014 28 Şubat 2013 

Toplam borçlar 1.658.077 1.262.884
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 6) (27.419) (9.984)

Net borç 1.630.658 1.252.900

Toplam özkaynaklar 35.071 684.706

Borç/ özkaynak oranı %4650 %183 
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DİPNOT 46 -   FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
  DÜZEYİ (Devamı) 

Şirket yönetimi net borç/ toplam sermaye oranını ve borçluluk seviyesini, ihtiyatlı finansman stratejisi 
doğrultusunda mümkün olduğu kadar düşük seviyelerde tutmayı hedeflemektedir. 28 Şubat 2014 tarihi 
itibariyle net borç/ toplam sermaye oranının yüksek olması Şirket’in net işletme sermayesi 
ihtiyacından kaynaklanmakta olup Şirket yatırım faaliyetlerinin finansmanının büyük bir kısmını 
ilişkili taraflardan sağladığı için sermaye yönetimi açısından önemli bir risk görmemektedir. Öte 
yandan, Şirket yönetimi, net borç/ toplam sermaye oranını düzenli aralıklarla takip etmekte ve gerekli 
olduğunda güncellemektedir. 

DİPNOT 47 -   FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR)

Finansal araçların sınıflandırılması  

Şirket sahip olduğu finansal varlık ve yükümlülüklerini krediler ve alacaklar olarak sınıflandırmıştır. 
Şirket’in finansal varlıklarından nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 6), ticari alacaklar (Dipnotlar 7 ve 8) 
ve diğer alacaklar (Dipnotlar 7 ve 10), krediler ve alacaklar olarak sınıflandırılmış; ve etkin faiz 
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir. Şirket’in finansal 
yükümlülükleri, finansal borçlar (Dipnot 25), diğer finansal yükümlülükler, ticari boçlar (Dipnot 8) ve 
diğer borçlardan (Dipnot 7 ve 10) oluşmakta olup iskonto edilmiş maliyetleri ile taşınan finansal 
yükümlülükler olarak sınıflandırılmış; ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet 
değerleri üzerinden gösterilmiştir.  

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

Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme metodları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmini amacıyla piyasa 
verilerinin yorumlanmasında muhakeme kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir 
güncel piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır:  

Finansal varlıklar  

Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri makul değerleri ile gösterilmektedir. Ticari ve 
ilişkili taraflardan alacakların rayiç bedellerinin, kısa vadeli olmaları sebebiyle makul değerlerinin 
defter değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.  
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DİPNOT 47 -   FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR) (Devamı) 

Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin iskonto edilmiş kayıtlı 
değerleri ile birlikte makul değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmekte olup 
yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir.

DİPNOT 48 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Şirket’in 9 Ocak 2014 tarihi itibariyle, 2.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirket’in  
174.682 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %662,91890 oranında artırılarak 1.332.682 TL’ye 
çıkarılmasına, arttırılan miktar için 785.000 TL meblağında nakit fon tutarının ayni sermaye olarak ve 
bakiye 373.000 TL'nin de nakdi sermaye olarak konulması için hazırladığı ve SPK’ya sunduğu 
izahnamenin onaylandığı , SPK’nın 11 Nisan 2014 tarih ve 29833736-/05.01.01.01-748-3830 sayılı 
yazısı ile Şirket’e bildirilmiştir. 

Buna istinaden, Şirket’in 174.682 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak 
suretiyle 1.332.682 TL’ye  artırılmasında ihraç edilecek, 1.158.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 
pay sahiplerinin, ellerindeki payların %662,91890'ı oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. 
Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 14 Nisan 2014 ile 28 Nisan 2014 
tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılmış ve  yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 Türk 
Lirası nominal değerli bir pay, 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilmiştir. Raporun hazırlandığı tarih 
itibariyle yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 14 Nisan 2014 ile 
28 Nisan 2014 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma 
haklarına karşılık gelen paylar iki işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa 
sunulacaktır. Birincil piyasada satılmayan payları, Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip ana ortağı 
Tesco Overseas satın almayı taahhüt etmiştir. 

21 Nisan 2014 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden, Şirket’in almış olduğu operasyonel kararlar 
çerçevesinde, Şirket’in Şemikler-İzmir, Işıklar-Lüleburgaz ve Arasta-Kırklareli şubelerinin 
kapatılmasına ve söz konusu şubeler ile ilgili olarak imzalanmış olan tüm sözleşmelerin feshi için 
gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 

DİPNOT 49 -   FİNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YADA 
FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK. YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR 
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

Yönetim Planları: 

1 Mart 2013 - 28 Şubat 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar gözönüne alındığında, 
gerçekleşen  630.149 TL zarara ve 28 Şubat 2014 tarihi itibari ile Şirket’in kısa vadeli 
yükümlülüklerinin toplam dönen varlıklarını 446.248 TL tutarında aşıyor olmasına karşın; Şirket 
yönetimi ve Şirket’in ana ortağı Tesco Overseas alınacak ilave önlem ve aksiyonlar doğrultusunda, 
Şirket’in faaliyetlerini sürdürebilmesi konusunda herhangi bir problem ile karşılaşmayacağını 
öngörmektedir.
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DİPNOT 49 -   FİNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YADA 
FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK. YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR 
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
(Devamı) 

Şirket yönetiminin almayı planladığı önlem ve düzenlemelerin başlıcaları şunlardır:  

1. 7 Ekim 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuoyunun bilgisine sunulduğu 
üzere; Şirket, İzmir merkezli olarak büyüme hedefine yoğunlaşmayı sürdürecek ve operasyonel 
performansının iyileştirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracaktır.  

2. Yaşlanmış stokların ivedilikle elden çıkarılması ve stok yönetiminin iyileştirilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmış, iyi sonuçlar alınmış ve yeni dönemle ilgili planlamalar yapılmaya 
başlanmıştır. 

3. Operasyonel açıdan iyi performans göstermeyen mağazalarda performans arttırıcı önlemler 
üzerinde çalışılmakta ve gerekirse mağaza kapatma opsiyonları stratejik açıdan gözden 
geçirilmektedir. Bu kapsamda, 21 Nisan 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda 
kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere; Şirket, ilk etapta Şemikler – İzmir, Işıklar – Lüleburgaz 
ve Arasta - Kırklareli mağazalarının kapatılması ile ilgili aksiyonlara başlamıştır. 

4. Mevcut pazarlama, fiyat ve promosyon stratejileri gözden geçirilmekte ve karlılığı arttırıcı yeni 
stratejiler ve maliyet düşürücü planlar üzerinde çalışılmaktadır. 

5. Şirket, gerçekleştirilen sermaye artışına ilave olarak, yeni dönemde oluşabilecek ilave nakit 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Tesco Overseas ile grup içi borç opsiyonları üzerinde 
çalışmaktadır. 

Bu önlemlerin yanısıra, Şirket’in ana ortağı durumunda olan Tesco Overseas Investments Limited, 
Şirket’in finansal yapısının güçlenmesi, Şirket’in mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını 
ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için 
Şirket’a gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir.  

Bu doğrultuda, Şirket yönetimi, Şirket’in öngörülebilecek geleceği için faaliyetlerine devam 
edebileceğine inanmaktadırlar. 

.………………………


