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31 Aralık 2008 Tarihi �tibariyle 
KONSOL�DE B�LANÇO 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL)) 
 

 (1)

  
  
  Ba�ımsız Denetimden Geçmi� 
 Dipnot 

Referansları 2008 2007 

   
VARLIKLAR   
Dönen Varlıklar  1.775.000     1.155.177 
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 690.175 303.367 
Finansal Yatırımlar 7 2.683 4.145 
Ticari Alacaklar  10 421.214 344.778 
�li�kili Taraflardan Alacaklar  37 3.873 7.784 
Di�er Alacaklar  11 9.782 6.376 
Stoklar  13 490.636 372.370 
Di�er Dönen Varlıklar 26 156.637 116.357 
    
Duran Varlıklar  3.348.529     2.739.290  
Di�er Alacaklar 11 1.718   574 
Finansal Yatırımlar  7 23.446  44.701 
Özkaynak Yöntemiyle De�erlenen Yatırımlar  16 54.911 759 
Maddi Duran Varlıklar  18 1.996.781 1.589.040 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  19 341.186 228.578 
�erefiye 20 866.506 815.806 
Ertelenen Vergi Varlı�ı 35 38.096 16.755 
Di�er Duran Varlıklar 26 25.885 43.077 
    
Toplam Varlıklar  5.123.529 3.894.467 

 
    
    
    
KAYNAKLAR   
Kısa Vadeli Yükümlülükler  1.411.751 1.002.865  
Finansal Borçlar  8 799.195 456.145 
Ticari Borçlar  10 203.498 165.688 
�li�kili Taraflara Borçlar  37 16.633 17.031 
Di�er Borçlar  11 174.367 159.022 
Dönem Karı Vergi Yükümlülü�ü  9.881 17.141 
Borç Kar�ılıkları 22 18.235 15.153 
Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler  26 189.942 172.685 
   
Uzun Vadeli Yükümlülükler  1.196.127 752.634  
Finansal Borçlar  8 1.029.831 602.265 
Di�er Borçlar  11 103.073 84.495 
Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar 24 30.333 25.552 
Ertelenen Vergi Yükümlülü�ü 35 27.875 34.188 
Di�er Uzun Vadeli Yükümlülükler  26 5.015 6.134 
   
ÖZKAYNAKLAR    
Ana Ortaklı�a Ait Özkaynaklar  2.154.146 1.821.553 
Sermaye 27 450.000 450.000 
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 63.583 63.583 
De�er Artı� Fonları 27 811 26.293 
Yabancı Para Çevrim Farkları 27 19.791 (155.019) 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler 27 83.953 60.419 
Geçmi� Yıllar Karı 27 1.226.330 1.001.795 
Net Dönem Karı  309.678 374.482 
    
Azınlık Payları  361.505 317.415 
    
Toplam Kaynaklar  5.123.529 3.894.467 

 

 

�li�ikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olu�tururlar.
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31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait 
KONSOL�DE GEL�R TABLOSU 
(Birim – Aksi Belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL)) 
 

 (2) 

 
 
  Ba�ımsız Denetimden Geçmi� 
 Dipnot 

Referansları 2008 2007 

SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER    
    
Satı� Gelirleri 28 3.668.917 3.030.359 
Satı�ların Maliyeti (-) 28 (1.860.707) (1.495.629) 
    
T�CAR� FAAL�YETLERDEN BRÜT KAR  1.808.210 1.534.730 
    
Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) 29 (913.028) (757.954) 
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (306.890) (261.020) 
Di�er Faaliyet Gelirleri 31 82.397 33.354  
Di�er Faaliyet Giderleri (-) 31 (43.174) (37.282) 
    
FAAL�YET KARI  627.515 511.828 
     
Özkaynak yöntemiyle de�erlenen yatırımların 
zararlarındaki paylar 16 (5.654) (331) 

Finansal Gelirler 32 187.427 159.897 
Finansal Giderler (-) 33 (454.313) (169.942) 
    
SÜRDÜRÜLEN FAAL�YETLER  
VERG� ÖNCES� KARI  354.975 501.452 

    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)    

Dönem Vergi Gideri (-) 35 (95.572) (112.128) 
Ertelenmi� Vergi Geliri 35 29.267 727 

     
NET DÖNEM KARI  288.670 390.051 
    
    
Net Dönem Karının Da�ılımı    

Azınlık Payları  (21.008) 15.569 
Ana Ortaklık Payları  309.678 374.482 

    
H�SSE BA�INA KAZANÇ (TAM TL) 36 0, 69 0, 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�li�ikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olu�tururlar.
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 (3)

 

 

 
 
 

Sermaye 

Sermaye 
Enflasyon 

Farkları 
Düzeltmesi 

 
 

De�er Artı� 
Fonları 

Yabancı 
Para 

Çevrim 
Farkları 

Kardan 
Ayrılmı� 

Kısıtlanmı� 
Yedekler 

 
 

Net Dönem 
Karı 

 
 

Geçmi� Yıllar 
Karları 

 
 

Ana Ortaklı�a 
Ait Özkaynaklar 

 
 

Azınlık 
Payları 

 
 

Toplam 
Özkaynaklar 

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle 112.877 277.158 26.404 (37.283) 50.190 269.020 975.242 1.673.608 341.128 2.014.736 
Önceki net dönem karının geçmi� yıllar karlarına aktarılması - - - - 10.229 (161.089) 150.860 - - - 
Azınlık hissedarlarına da�ıtılan kar - - - - - - - - (525) (525) 
Kar da�ıtımı (Not 27) - - - - - (107.931) - (107.931) - (107.931) 
Transfer - - 759 - - - (759) - - - 
Semaye artı�ı 337.123 (213.575) - - - - (123.548) - - - 
Yabancı para çevrim farkları - - - (117.736) - - - (117.736) (38.124) (155.860) 
Satılmaya hazır finansal varlıklar de�er azalı�ı (Not 7) - - (870) - - - - (870) - (870) 
Ana ortaklık dı�ı paylardan yapılan alımlar  - - - - - - - - (633) (633) 
Net Dönem karı - - - - - 374.482 - 374.482 15.569 390.051 
           
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 450.000 63.583 26.293 (155.019) 60.419 374.482 1.001.795 1.821.553 317.415 2.138.968 
Önceki net dönem karının geçmi� yıllar karlarına aktarılması - - - - 23.534 (248.069) 224.535 - -                          -   
Azınlık hissedarlarına da�ıtılan kar - - - - - - - - (45)                      (45) 
Kar da�ıtımı (Not 27) - - - - - (126.413) - (126.413) -           (126.413) 
Yabancı para çevrim farkları - - - 180.298 - - - 180.298 47.827 228.125 
Ba�lı ortaklık satı�ı sonucu gelir kaydedilen - - - (5.488) - - - (5.488) -                (5.488) 
Satılmaya hazır finansal varlıklar de�er azalı�ı (Not 7) - - (25.482) - - - - (25.482) -              (25.482) 
Ana ortaklık dı�ı paylardaki de�i�im(*) - - - - - - - - 17.316                17.316  
Net Dönem karı - - - - - 309.678 - 309.678 (21.008) 288.670 
            
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle  450.000 63.583 811 19.791 83.953 309.678 1.226.330 2.154.146 361.505          2.515.651 
 
(*) Grup’un mü�terek yönetime tabi ortaklıklarından Coca-Cola �çecek A.�.’nin, 2008 yılı içerisinde The Coca-Cola Export Corporation’ın sahibi bulundu�u J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited 

Liability Partnership ve Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company azınlık hisselerini satın alması sebebiyle, azınlık paylarında 5.159  TL tutarında bir azalma meydana gelmi�tir. 
Ayrıca Grup’un ba�lı ortaklarından Efes Breweries International N.V.’nin Efes Weifert Brewery d.o.o ve Efes Zajecar Brewery d.o.o’nun hisselerini Central Europe Beverages B.V.’ye devretmesi 
ve J.S.C. Efes Karaganda Brewery hisselerini Heineken International B.V.’ye satması sebebiyle, azınlık paylarında  22.475 TL tutarında bir artı� meydana gelmi�tir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

�li�ikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olu�tururlar. 
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(4)

 
 

   
  Ba�ımsız Denetimden Geçmi� 
 Dipnot 

Referansları 2008 2007 

    
��letme faaliyetlerinden sa�lanan nakit giri�leri     
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı   354.975 501.452 
Düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa giderleri 5, 18, 19, 30 243.494 206.740 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satı� (karı) / zararı, net 31 (8.461) (751) 
Maddi varlık de�er dü�üklü�ü (iptali) / gideri, net 18 1.687 (2.641) 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 5, 24 5.191 6.172 
Ücretli izin kar�ılı�ı 5, 22 3.885 3.704 
Stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı 13 6.859 1.833 
�üpheli alacak kar�ılı�ı, net 10 3.474 (744) 
Kredilerden kaynaklanan kur farkı (karı) / zararı, net  189.531 (87.141) 
Faiz gideri 33 90.597 85.935 
Faiz geliri 32 (45.599) (33.966) 
Sendikasyon kredisi gideri  1.634 1.614 
Türev i�lemlerinden kaynaklanan (gelir) / gider 32, 33 277 8.617 
Ba�lı ortaklık satı� karı 31 (41.621) - 
��tirak (karı) / zararı, net 16 5.654 331 
Negatif �erefiye 31 (579) - 
�erefiye de�er dü�üklü�ü zararı 20, 31 - 927 
Alkolsüz içecek marka satı� karı 31 - (5.211) 
Finansal varlık de�er dü�üklü�ü zararı 31 1.202 - 
Di�er (gelir) / gider, net  1 4 
    
��letme sermayesindeki de�i�ikliklerden önceki faaliyet karı  812.201 686.875 
    
Ticari alacaklardaki de�i�im  (93.535) 5.605 
�li�kili taraflardan alacaklardaki de�i�im  (153) (6.706) 
Stoklardaki de�i�im  (124.738) (92.435) 
Di�er varlık ve yükümlülükler ile borç kar�ılıklarındaki de�i�im  93.285 (22.533) 
Ticari borçlardaki de�i�im  37.441 30.918 
�li�kili taraflara borçlardaki de�i�im  (1.534) (2.028) 
Ödenen ücretli izin ve kıdem tazminatı  (4.339) (3.535) 
Ödenen vergiler  (116.999) (112.889) 
    
��letme faaliyetlerinden sa�lanan net nakit  601.629 483.272 
    
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı    
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 5, 18, 19 (469.289) (389.502) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satı�ından sa�lanan nakit giri�leri  28.019 15.265 
��tirak, ba�lı ortaklık ve mü�terek yönetime tabi ortaklık hisse alımı,  
nakit netlenmi� 3 (155.737) (3.841) 

Ba�lı ortaklık satı�ı sonucu olu�an nakit giri�i, nakit netlenmi�  84.639 - 
Alkolsüz içecek marka satı� karı 31 - 5.211 
Alınan azınlık hisseler için yapılan ödemeler 3 (17.803) (47.053) 
    
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (530.171) (419.920) 
    
Finansman aktivitelerinden kaynaklanan nakit akımı    
Da�ıtılan kar  (126.413) (107.931) 
Azınlık hissedarına da�ıtılan kar  (45) (525) 
Alınan faizli borçlar  1.138.989 754.333 
Faizli borçların geri ödemesi  (741.612) (717.972) 
Ödenen faiz  (91.018) (97.064) 
Alınan faiz  44.454 31.004 
Türev i�lemlerinde kullanılan nakit   (277) (8.617) 
    
Finansman faaliyetlerinden sa�lanan/(kullanılan) nakit  224.078 (146.772) 
    
Nakit i�lemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları  91.767 (8.553) 
    
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artı� / (azalı�)  295.536 (83.420) 
    
Dönem ba�ı nakit ve nakit benzerleri  299.835 391.808 
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 687.138 299.835 
    

 
 
 

�li�ikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olu�tururlar.
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NOT 1. GRUP’UN ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU 
 
Genel 
 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.�. (bir Türk kurulu�u, Anadolu Efes, �irket) 1966 yılında �stanbul’da 
kurulmu�tur. Anadolu Efes’in hisselerinin belli bir bölümü �stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (�MKB) i�lem 
görmektedir. 
 
�irket’in kayıtlı adresi: “Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:5 Bahçelievler - �stanbul”dur. 
 
Grup; �irket, ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarından olu�maktadır. Grup'un bünyesinde istihdam edilen 
ortalama çalı�an sayısı 18.054'dir (31 Aralık 2007 – 11.234). 
 
Grup’un konsolide finansal tabloları, Mali ��ler Grup Direktörü ve Mali ��ler Direktörü tarafından 07 Nisan 2009 
tarihinde yayınlanmak üzere onaylanmı�tır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların 
yayınlanmasının ardından de�i�iklik yapma yetkisine sahiptir. 
 
Grup’un Faaliyet Alanları 
 
Grup’un faaliyetleri çe�itli markalar altında bira üretimi, �i�elenmesi, da�ıtımı ve satı�ı ile Coca-Cola markaları ile 
gazlı ve gazsız alkolsüz içecek üretimi, �i�elenmesi, da�ıtımı ve satı�ından olu�maktadır. Grup, on dört adet bira 
fabrikası (be�i Türkiye’de, di�er dokuz tanesi çe�itli ülkelerde), be� adet malt üretim tesisi (ikisi Türkiye’de, üçü 
Rusya’da), ayrıca Türkiye’de yedi adet, çe�itli ülkelerde oniki adet gazlı ve gazsız alkolsüz içecek üretim tesisi 
i�letmektedir. Grup, Türkiye, Orta Asya ve Orta Do�u’da Coca-Cola �i�eleyicisi ve da�ıtıcısı olan Coca-Cola �çecek 
A.�. (CC�) üzerinde ortak yönetim hakkına sahiptir. 
 
Bunlara ek olarak, Grup’un Türkmenistan’daki Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. (Turkmenistan CC) isimli bir 
Coca-Cola �i�eleme �irketi, Sırbistan’da bira fabrikalarına sahip Central Europe Beverages B.V (CEB) isimli bir  
yatırım �irketi ile Rusya’daki bir malt üretim �irketinde azınlık payları  bulunmaktadır. 
 
�irket’in Hissedarları 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle �irket’in hissedarları ve sahip oldukları hisse oranları a�a�ıdaki gibi 
özetlenebilir: 
 

 2008 2007 
 Tutar % Tutar % 
     
Yazıcılar Holding A.�. 139.082 30,91 139.082 30,91 
Özilhan Sınai Yatırım A.�. 78.910 17,54 78.746 17,50 
Anadolu Endüstri Holding A.�. (AEH) 35.292 7,84 35.292 7,84 
Halka açık ve di�er 196.716 43,71 196.880 43,75 
     
 450.000 100,00 450.000 100,00 
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NOT 1. GRUP’UN ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU (devamı) 
 
Ba�lı Ortaklıklar 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle konsolide edilen ba�lı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları 
a�a�ıdaki gibidir: 
 

Ba�lı Ortaklık Ülke Ana Faaliyet Konusu Bölüm 
Nihai Oran ve Oy Hakkı % 

2008 2007 

      
Efes Breweries International N.V. (EBI) (1) Hollanda Grup’un yurt dı�ı bira faaliyetlerini yönlendiren holding 

�irketi 
Bira 70,22 70,22 

ZAO Moscow-Efes Brewery (Efes Moscow) (5) Rusya Bira üretimi ve pazarlaması Bira 63,79 63,79 
OAO Amstar (Amstar) (7) Rusya Bira üretimi Bira 63,79 63,79 
Rostov Beverages C.J.S.C. (Efes Rostov) (7) Rusya Kiralama Bira 63,79 63,79 
OOO Stary Melnik (Stary Melnik) (7) Rusya Hizmet sektörü Bira 63,79 63,79 
ZAO Efes Entertainment (Efes Entertainment) (7) Rusya Hizmet sektörü Bira 63,79 64,76 
OAO Krasny Vostok Solodovpivo (KV Grubu)  (5) Rusya Bira üretimi ve pazarlaması Bira 59,23 65,20 
ZAO Siberian Brewery Company (6) (7) Rusya Bira üretimi Bira 62,22 68,48 
OOO Vostok Solod (6) Rusya Malt üretimi Bira 59,23 65,20 
OOO KV-Invest (6) Rusya Finans Bira 59,23 65,20 
OOO T'sentralny Torgovy Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
ZAO Moskovskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
ZAO Samarskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
ZAO Saratovskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
ZAO Ufimskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Barnaulskii Torgovyii Dom (2) (6) Rusya Satı� �irketi Bira - 65,20 
OOO Volgogradskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Voronezhskii Torgovyii Dom (2) (6) Rusya Satı� �irketi Bira - 65,20 
OOO Ekaterinburgskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Kemerovskii Torgovyii Dom (2) (6) Rusya Satı� �irketi Bira - 65,20 
OOO Krasnodarskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Krasnoyarskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Kurskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Nizhegorodskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Nizhnekamskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Novosibirskii Torgovyii Dom (2) (6) Rusya Satı� �irketi Bira - 65,20 
OOO Omskii Dom (2) (6) Rusya Satı� �irketi Bira - 65,20 
OOO Permskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Sankt-Peterburgskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
OOO Tomskii Torgovyii Dom (2) (6) Rusya Satı� �irketi Bira - 65,20 
OOO Chelyabinskii Torgovyii Dom (6) Rusya Satı� �irketi Bira 59,23 65,20 
J.S.C. Efes Karaganda Brewery (Efes Karaganda) Kazakistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira 50,56 70,22 
Dinal LLP (Dinal) Kazakistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira 50,56 - 
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (Efes Moldova) Moldova Bira ve dü�ük alkollü içecekler üretim ve pazarlaması Bira 67,76 67,76 
Efes Weifert Brewery d.o.o. (Efes Weifert) (8) Sırbistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira - 68,26 
Efes Zajecar Brewery d.o.o. (Efes Zajecar) (8) Sırbistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira - 51,23 
Efes Commerce d.o.o. Belgrade (Efes Commerce) Sırbistan �çecek ürünleri üretimi ve pazarlaması Bira 70,22 70,22 
Efes Romania Industrie Si Comert S.A. (ERIC) Romanya Bira da�ıtımı Bira 70,23 70,23 
Efes Productie S.R.L. (Efes Productie) (9) Romanya Bira da�ıtımı Bira - 79,18 
Brewery Pivdenna C.J.S.C. (Efes Ukraine) (10) Ukrayna Bira üretimi ve pazarlaması Bira - 70,22 
Euro-Asian Brauerein Holding GmbH (Euro-Asian) Almanya EBI’nın yatırım �irketi Bira 70,22 70,22 
J.S.C. Lomisi (Efes Georgia) (3)  Gürcistan Bira ve alkolsüz içecek üretim ve satı�ı Bira 70,22 - 
Central Asian Beverages B.V. (Central Asian) (4) Hollanda EBI’nın yatırım �irketi Bira 42,13 - 
Efes Belarus Sales Company G.M. (Efes Belarus) (4) Beyaz Rusya Pazar geli�tirme Bira 70,22 - 
Efes Pazarlama ve Da�ıtım Ticaret A.�. (Ef-Pa) Türkiye Grup’un Türkiye’deki pazarlama ve da�ıtım �irketi Bira 100,00 100,00 
Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik Sanayi  
   Ticaret A.�. (Tarbes) 

Türkiye Grup �irketlerine bira üretimi için �erbetçiotu (biranın 
temel hammaddesi) temin etmek 

Bira 99,75 99,75 

Anadolu Efes Dı� Ticaret A.�. (Aefes Dı� Ticaret) Türkiye Dı� ticaret Bira 99,62 99,62 
Cypex Co. Ltd. (Cypex)  K.K.T.C. Bira pazarlaması ve da�ıtımı Bira 99,99 99,99 
Anadolu Efes Technical and  Management 
   Consultancy N.V. (AETMC) 

Hollanda 
Antilleri 

Teknik danı�manlık hizmeti Bira 99,75 99,75 

Efes Holland Technical Management  
   Consultancy B.V. (EHTMC) 

Hollanda Teknik danı�manlık hizmeti Bira 99,75 99,75 

 
(1) EBI hisseleri Londra Borsası’nda i�lem görmektedir. 
(2) 2008 yılı içerisinde KV Grubu �irketlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde kapatılmı�tır. 
(3) 2008 yılı �ubat ayında EBI tarafından satın alınarak konsolidasyon kapsamına dahil edilmi�tir (Not 3). 
(4) 2008 yılı içerisinde EBI tarafından kurulmu�tur (Not 3).  
(5) Not 23 (a)'da detayları ile açıklandı�ı üzere UMS 32 "Finansal Araçlar (revize)” standardı'na istinaden EBI'nin Efes Moscow ve KV Grup azınlık payı 

hissedarlarına tanımı� oldu�u hisse satı� opsiyonları bulunmasından ötürü, Efes Moscow hisseleri için %6,43, KV Grup hisseleri için %10,67  oranındaki 
efektif pay konsolidasyona dahil edilmektedir (Not 3).  

(6) KV Grup'un ba�lı ortaklıkları 
(7) Efes Moscow'un ba�lı ortaklıkları 
(8) EBI’nin Heineken N.V. ile yaptı�ı i�birli�i anla�ması çerçevesinde, hisseleri Central Europe Beverages B.V.’ye devredilmi�tir (Not 3). 
(9) Efes Productie’nin tasfiye süreci 2008 yılı içerisinde tamamlanmı� ve konsolidasyon kapsamından çıkartılmı�tır (Not 2). 
(10) Efes Ukraine 2008 yılı içerisinde satılmı� ve konsolidasyon kapsamından çıkartılmı�tır (Not 3). 



Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim �irketi 
 
31 Aralık 2008 Tarihi �tibariyle 
KONSOL�DE F�NANSAL TABLO D�PNOTLARI (Devamı)  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL)) 
 

 
(7)

NOT 1. GRUP’UN ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU (devamı) 
 
Mü�terek Yönetime Tabi Ortaklıklar 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilen mü�terek 
yönetime tabi ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları a�a�ıdaki gibidir: 
 

Mü�terek Yönetime Tabi Ortaklık Ülke Ana Faaliyet Konusu Bölüm 
Nihai Oran ve Oy Hakkı 

% 
2008 2007 

      
Coca-Cola �çecek A.�. (1) Türkiye Coca-Cola ürünlerinin üretimi, �i�elenmesi Alkolsüz �çecek 50,26 50,26 
Coca-Cola Satı� Da�ıtım A.�. (CCSD) Türkiye Coca-Cola ürünlerinin da�ıtımı ve satı�ı Alkolsüz �çecek 50,25 50,25 
Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. �ti. (Mahmudiye)  Türkiye Kaynak suyu dolumu ve satı�ı Alkolsüz �çecek 50,25 50,25 
Efes Sınai Dı� Ticaret A.�. (EST) Türkiye Dı� ticaret Alkolsüz �çecek 50,50 50,50 
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability 
   Partnership (Almaty CC) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, �i�elenmesi, 

da�ıtımı ve satı�ı ile Efes ürünlerinin da�ıtımı  Alkolsüz �çecek 50,08 44,03 

Tonus Joint Stock Company (Tonus) Kazakistan CC�’nin yatırım �irketi Alkolsüz �çecek 47,33 47,33 
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC  
  (Azerbaijan CC) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, �i�elenmesi, 

da�ıtımı ve satı�ı Alkolsüz �çecek 45,18 45,18 

Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock 
   Company (Bishkek CC)  Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, �i�elenmesi, 

da�ıtımı ve satı�ı ile Efes ürünlerinin da�ıtımı Alkolsüz �çecek 50,26 45,23 

CCI International Holland B.V. (CCI Holland)  Hollanda CC�’nin yatırım �irketi Alkolsüz �çecek 50,26 50,26 
The Coca-Cola Bottling Company of Iraq FZCO  
   (JV Dubai) 

Birle�ik Arap
Emirlikleri CC�’nin yatırım �irketi Alkolsüz �çecek 25,13 25,13 

CC Beverage Limited  Irak Coca-Cola ürünlerinin üretimi, �i�elenmesi, 
da�ıtımı ve satı�ı Alkolsüz �çecek 15,08 15,08 

The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd. 
   (Jordan CC) Ürdün Coca-Cola ürünlerinin üretimi, �i�elenmesi 

da�ıtımı ve satı�ı Alkolsüz �çecek 45,23 45,23 

Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. 
(Syrian SD)  Suriye Coca-Cola ürünlerinin da�ıtımı ve satı�ı Alkolsüz �çecek 25,13 25,13 

Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd (CCBPL) (2) Pakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, da�ıtımı  
ve satı�ı 

Alkolsüz �çecek 24,62 - 

 
(1) CC� hisseleri �MKB’de i�lem görmektedir. 
(2) CC�, 25 Eylül 2008 tarihi itibariyle CCBPL’nin hisselerinin %48,99’unu The Coca Cola Company (TCCC)’den satın almak için hisse devir sözle�mesi 

imzalamı�tır (Not 3).  

 
�irket, CC�’nin yarıdan fazla oy haklarını temsil ve kontrol etmesine ra�men, yönetim kurulu kararlarının Yönetim 
Kurulu’nda �irket’i ve CC�’nin di�er ortaklarını temsil eden üyelerin mü�terek kararı ile alınması gereklili�i 
nedeniyle, finansal tablolar mü�terek yönetime tabi ortaklıklar çerçevesinde konsolide edilmektedir.  
 
Yabancı Ülkelerdeki Ba�lı ve Mü�terek Yönetime Tabi Ortaklıkların Çalı�ma Ortamı ve Ekonomik Ko�ulları 
 
Konsolide edilen ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıkların faaliyetlerine devam etti�i bazı ülkelerde son yıllarda 
önemli politik ve ekonomik de�i�imler gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak bu piyasalar geli�mi� piyasa 
sistemlerine sahip de�illerdir ve bu ülkelerdeki faaliyetler daha geli�mi� piyasaların sahip olmadı�ı riskler 
ta�ımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi 
birindeki olumsuz de�i�iklikler, ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıkların ticari olarak faaliyet göstermelerini 
önemli ölçüde etkileyebilirler. 
 
 
NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR 
 
2.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunumuna �li�kin Esaslar 
 

Grup’un Türkiye’de faaliyette bulunan �irketleri, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına, Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlı�ı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı 
gereklerine uygun olarak TL hazırlamaktadır. Yurtdı�ında faaliyette bulunan ba�lı ortaklıklar ve mü�terek 
yönetime tabi te�ebbüsler ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke 
kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır.  
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 

2.1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunumuna �li�kin Esaslar (devamı) 
 

Konsolide finansal tablolar; �irket’in, ba�lı ortaklıklarının ve mü�terek yönetime tabi te�ebbüslerin yasal 
kayıtlarına dayandırılmı� ve TL cinsinden ifade edilmi� olup SPK’nın tebli�lerine uygun olarak, Grup’un 
durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, bir takım tashihlere ve sınıflandırma de�i�ikliklerine tabi tutularak 
hazırlanmı�tır. Düzeltme kayıtlarının ba�lıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması, ��letme 
Birle�melerinin kayda alınması, ertelenmi� vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile di�er kar�ılıkların 
hesaplamasıdır. Rayiç de�erden ta�ınan finansal varlıklar ile ��letme Birle�meleri uygulamasına dahil olan varlık 
ve yükümlülükler hariç, finansal tablolar maliyet esasına göre hazırlanmı�tır.  
 
Bu ba�lamda Grup konsolide finansal tabloların hazırlanmasında  31 Aralık 2007 tarihine kadar SPK’nın Seri: 
XI, No: 25, “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli�i”ini esas almı�tır. Anılan tebli�de, 
alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları 
Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı� olan muhasebe standartlarının uygulanması durumunda da, SPK 
Muhasebe Standartları’na uyulmu� sayılaca�ı belirtilmi�tir. Grup’un konsolide finansal tabloları, 31 Aralık 2007 
tarihine kadar, yukarıda bahsedildi�i üzere SPK'nın izin verdi�i alternatif yöntem çerçevesinde hazırlanmı�tır. 
 
9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü�e giren SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i”i (Tebli�) uyarınca halka açık i�letmeler 1 Ocak 
2008’den itibaren finansal tablolarını, söz konusu Tebli�'de öngörüldü�ü üzere, Uluslararası Muhasebe/ Finansal 
Raporlama (UMS/UFRS) standartlarına uygun olarak hazırlamaya ba�lamı�tır. Yukarıda belirtilen Seri: XI, No: 
25 no’lu tebli� uyarınca �irket tarafından 31 Aralık 2007 tarihine kadar uygulanan alternatif yöntem ile Seri: XI, 
No: 29 tebli�’inde öngörülen muhasebe politikaları arasında herhangi bir fark olmadı�ından dolayı, Grup’un cari 
ve önceki dönem mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikaları anlamında bir de�i�iklik 
olmamı�, sadece söz konusu Tebli�’de yer alan zorunlu finansal tablo formatına uyum açısından yeniden 
sınıflandırmalar yapılmı�tır. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan 
XI-29 numaralı tebli�inde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmu�tur. 

 
2000 yılının Aralık ayında, ERIC ve Efes Productie’nin tasfiye kararı verilmi� ve bunun sonucu olarak ilgili 
�irketlerde tasfiye esasına dayalı muhasebe sistemi uygulamaya ba�lanmı�tır. 2008 yılı içerisinde Efes Productie 
tasfiye edilmi�tir. 
 

 
2.2 ��levsel ve Sunum Para Birimi  

 
�irket'in i�levsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmi�tir. 

 
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, Türkiye’nin yeni para birimi, eski para biriminden altı sıfırın atılmasıyla 
beraber, Yeni Türk Lirası olarak kullanılmaya ba�lanmı�tır. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, “Yeni” referansı para 
biriminden kaldırılmı�tır. Buna ba�lı olarak, �irket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ekteki finansal 
tabloları ve kar�ıla�tırma amacıyla sunulan geçmi� yıl rakamları Türk Lirası (TL) olarak sunulmu�tur (1 YTL=1 
TL). 
 
Yabancı ülkelerdeki ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu �irketlerin bazılarının 
i�lemlerini Avrupa Para Birimi (EURO) veya Amerikan Doları (USD) a�ırlıklı gerçekle�tirmeleri bu �irketlerin 
i�levsel para birimini EURO veya USD olarak belirlemelerine neden olmu�tur. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.2 ��levsel ve Sunum Para Birimi (devamı) 

 
Yurt Dı�ındaki Ba�lı ve Mü�terek Yönetime Tabi Ortaklıklar �çin ��levsel ve Sunum Para Birimleri: 

 
Ba�lı Ortaklık veya 
Mü�terek Yönetime Tabi Ortaklık Ulusal Para Birimi ��levsel Para Birimi 

2008 2007 
    

EBI EURO USD USD 
Efes Moscow Rus Rublesi (RUR) RUR RUR 
Amstar RUR RUR RUR 
Efes Rostov  RUR RUR RUR 
KV Grubu RUR RUR RUR 
Efes Karaganda Kazak Tengesi (KZT) KZT KZT 
Efes Vitanta Moldov Leyi (MDL) MDL MDL 
Lomisi  Gürcistan Larisi (GEL) GEL GEL 
CCI Holland EURO USD USD 
Almaty CC KZT USD USD 
Azerbaijan CC Azeri Manatı USD USD 
Bishkek CC Kırgız Somu (KGS) USD USD 
CCBPL Pakistan Rupisi (PKR) PKR - 
Jordan CC Ürdün Dinarı USD USD 
AETMC EURO EURO EURO 
EHTMC EURO EURO EURO 
Euro-Asian, ERIC, Efes Commerce, JV 
Dubai, Efes Entertainment, Central 
Asian, Central Europe, Efes Belarus, 
Tonus,  Dinal ve di�er 

 
Çe�itli 

 
Çe�itli 

 
Çe�itli 

 
2.3 2007 yılı finansal tablolarında yapılan sınıflamalar 
 

SPK Seri XI, No: 29 tebli�i kapsamında 31 Aralık 2008 finansal tablolarıyla uyumlu olması açısından 31 Aralık 
2007 tarihi itibariyle hazırlanmı� bilanço ve 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren döneme ait hazırlanmı� gelir 
tablosunda bir takım sınıflamalar yapılmı�tır. 
 
Cari dönem ile kar�ıla�tırmalı olması açısından yapılan sınıflamalar a�a�ıdaki gibidir; 
 
a) “Ticari Alacaklar” hesabında bulunan 83 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar “Di�er Cari 

Alacaklar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

b) “�li�kili Taraflardan Alacaklar” hesabında bulunan 1.600 TL’lik personelden alacaklar “Di�er Cari 
Alacaklar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

c) “Di�er Cari Alacaklar” hesabında bulunan 25.079 TL tutarındaki satıcılara verilen avanslar ve 42.808 TL 
tutarındaki indirilecek katma de�er vergisi (KDV) “Di�er Cari Dönen Varlıklar” hesabına 
sınıflandırılmı�tır. 

 
d) “Stoklar” hesabında bulunan 811 TL tutarındaki verilen sipari� avansları “Di�er Cari Dönen Varlıklar” 

hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

e) “Di�er Cari Olmayan Alacaklar” hesabında bulunan 8.055 tutarındaki tecil ve terkini beklenen KDV ve 
di�er vergiler “Di�er Duran Varlıklar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 

 
f)   “Maddi Duran Varlıklar” hesabında bulunan 17.159 TL tutarındaki verilen avanslar “Di�er Duran 

Varlıklar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.3 2007 yılı finansal tablolarında yapılan sınıflamalar (devamı) 

 
g) “Kısa Vadeli Ticari Borçlar” hesabında bulunan 181 TL tutarındaki alınan depozito ve teminatlar “Di�er 

Kısa Vadeli Borçlar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

h) “Kısa Vadeli �li�kili Taraflara Borçlar” hesabında bulunan 3.550 TL tutarındaki personele borçlar “Di�er 
Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesabına sınıflandırılmı�tır. 

 
i) “Kısa Vadeli Alınan Avanslar” hesabında duran 1.612 TL’lik tutar “Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler” 

hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

j) “Kısa Vadeli Borç Kar�ılıkları” hesabında bulunan 17.141 TL tutarındaki kurumlar vergisi kar�ılı�ı 
“Dönem Karı Vergi Yükümlülü�ü” hesabına sınıflandırılmı�tır. 

 
k)  “Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesabında bulunan 129.402 TL, 25.169 TL ve 4.270 TL tutarındaki 

sırasıyla gelir vergisi haricinde ödenecek vergi ve harçlar, alınan depozito ve teminatlar ve di�er “Di�er 
Kısa Vadeli Borçlar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 

 
l) “Uzun Vadeli Borç Kar�ılıkları” hesabında bulunan 12.198 TL tutarındaki ücretli izin kar�ılı�ı “Kısa 

Vadeli Borç Kar�ılıkları” hesabına, 23.676 TL ve 1.876 TYL tutarındaki sırasıyla kıdem tazminatı 
yükümlülü�ü ve uzun vadeli te�vik planı kar�ılı�ı “Çalı�anlara Sa�lanan Faydalara �li�kin Kar�ılıklar” 
hesabına sınıflandırılmı�tır. 

 
m)  “Uzun Vadeli Di�er Yükümlülükler” hesabında bulunan 84.495 TL tutarındaki alınan depozito ve 

teminatlar “Uzun Vadeli Di�er Borçlar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

n) “Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” hesabında bulunan 100.788 TL tutarındaki enflasyon 
düzeltme farkı ve 159.353 TL tutarıdaki “Ola�anüstü Yedekler” hesabı “Geçmi� Yıllar Karı” hesabı 
içerisine sınıflandırılmı�tır. 

 
o) “Di�er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar” hesabında bulunan 33.875 TL ve 33.966 TL tutarındaki sırasıyla 

kur farkı geliri ve faiz geliri “Finansal Gelirler” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
 

p) “Di�er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” hesabında bulunan 60.592 TL tutarındaki kur farkı gideri 
“Finansal Giderler” hesabına, 331 TL tutarındaki i�tirak zararı ise “Özkaynak Yöntemiyle De�erlenen 
Yatırımların Zararlarındaki Paylar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 

 
r) “Stoklar” hesabında bulunan 18.796 TL tutarındaki geri dönü�ümlü �i�eler ve kasalar “Maddi Duran 

Varlıklar” hesabına sınıflandırılmı�tır. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Muhasebe Politikalarındaki De�i�iklikler 
 

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü�e giren yeni standart, var olan standartlarda de�i�iklik ve yorumlar 
a�a�ıda yer almaktadır: 
 
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup �çi ve ��letmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine �li�kin ��lemler” (1 Mart 
2007 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
Bu yorum, i�letmenin sermaye araçlarını ba�ka bir taraftan veya ortaklarından geri almayı seçti�i veya almak 
zorunda oldu�u durumlar da dahil olmak üzere, i�letmenin çalı�anlarına i�letmenin sermaye araçları ile yapmı� 
oldu�u ödemelerin hisse ile ödeme �eklinde muhasebele�tirilmesini gerektirmektedir. Bu yorum i�tiraklerin, 
kendi çalı�anlarına ana ortaklıklarının yapmı� oldu�u hisse bazlı ödemeleri de içermektedir.  

 
UFRYK 12, “Hizmet �mtiyaz Anla�maları” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap 
dönemleri için geçerlidir) 
 
Bu yorum, kamu hizmeti veren (Hizmet �mtiyazı) i�letmelerin kamu hizmet sözle�melerinin esaslarını ve nasıl 
muhasebele�tirilece�ine ili�kin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin altyapılarını mülk, demirba� ve 
ekipman olarak muhasebele�tirmek yerine finansal varlık ve/veya maddi olmayan varlık olarak yansıtmaları 
gerekti�ini ifade eder.  
 
UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmı� Fayda Varlı�ı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve 
Birbirleriyle Olan Kar�ılıklı Etkile�imleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap 
dönemleri için geçerlidir). 
 
UFRYK 14, UMS 19 ‘Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar” kapsamında varlık olarak kayıtlara alınan tanımlanmı� 
faydanın limiti a�an kısmının belirlenmesi konusuna açıklık getirmektedir. Ayrıca bu yorum, asgari kaynak 
gereksinimlerinin ‘Varlık Tavan Testi’ne olan etkilerini açıklayıp, kullanımda olan uygulamaları standart hale 
getirmektedir.  
 
Söz konusu yeni standart ve var olan standartlarda de�i�iklik ve yorumların Grup’un faaliyetleri ile ilgili 
olmamaları sebebi ile finansal tablolar üzerinde etkileri bulunmamaktadır. 

 
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmı�, henüz yürürlü�e girmemi� ve Grup 
tarafından erken uygulama yoluna gidilmemi� standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen 
de�i�iklikler ve yorumlar a�a�ıdaki gibidir: 
 
UMS 39 ”Finansal Araçların Kayda Alınması ve De�erlemesi” ve UFRS 7 “Finansal Araçlara �li�kin 
Açıklamalar ve Finansal Varlıkların Sınıflandırılması” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten 
sonra ba�layan hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
31 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan revize edilmi� UMS 39 �irketlerin finansal varlıklarını (ilk kayda alını� 
esnasında rayiç bedel farklarının gelir tablosuna yansıtılması kararla�tırılan finansal varlıklar ve türev finansal 
araçlar hariç) belli ko�ullar altında satılmaya hazır finansal varlıklar veya vadeye kadar elde tutulacak finansal 
varlıklar olarak sınıflamasına izin vermektedir. Bu de�i�iklik aynı zamanda Grup’un rayiç bedel de�er farklarını 
gelir tablosuna yansıttı�ı türev olmayan alım satım amaçlı finansal varlıklarını veya satılmaya hazır finansal 
varlıklarını, e�er finansal varlık kredi ve alacak tanımına uyuyorsa ve öngörülebilir gelecekte finansal varlı�ını 
elde tutma niyeti ve yetene�i varsa, kredilere ve alacaklara sınıflamasına izin vermektedir. �lgili de�i�iklik, 1 
Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Muhasebe Politikalarındaki De�i�iklikler (devamı) 

 
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap 
dönemleri için geçerlidir). 
 
De�i�iklik, yürürlükte olan ve varlık alımı ile ili�kilendirilen borçlanma giderlerinin gelir tablosuna 
yansıtılabilirli�ini öngören uygulamayı sona erdirmektedir. �li�kilendirilen varlı�ın elde edilmesi veya in�aası 
için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktifle�tirilmelidir. Standarda geçi�in gerekliliklerine uygun olarak, 
Grup, de�i�iklikleri ileriye dönük yapacaktır. E�er varsa, ili�kilendirilen varlıklarda borçlanma maliyeti 1 Ocak 
2009’dan itibaren aktifle�tirilecektir. Bu tarihe kadar giderle�en borçlanma maliyetinde bir de�i�iklik 
yapılmayacaktır. Grup, bu standardın Grup üzerinde etkilerini incelemektedir. 
 
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap dönemleri için 
geçerlidir). 
 
UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümsel Raporlama’nın yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bakı� açısı 
yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performansını de�erlendirmekte 
ve kaynak da�ılımına karar vermek için kullandı�ı bilgileri içermektedir. Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda 
yansıtılan bilgilerden farklı olabilir, bu durumda i�letmeler ek bilgiler vermeli ve farkların mutabakatını 
belirtmelidirler. Grup, bu standardın Grup üzerinde etkilerini incelemektedir. 

 
UFRYK 13, “Mü�teri Ba�lılık Programları”(1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap 
dönemleri için geçerlidir). 
 
Mü�teri Ba�ımlılık Uygulamaları satı� i�lemlerinin farklı bir bile�eni �eklinde muhasebele�melidir. Tahsil edilen 
bedelin rayiç de�erinin bir kısmı mü�teriye sa�lanan menfaatlere da�ıtılarak, söz konusu menfaatler mü�teri 
tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir. UFRYK 13’ün, Grup’un bu tarz bir uygulaması olmaması 
sebebiyle, Grup’un finansal tablolarına etkisi olmayaca�ı öngörülmektedir. 

 
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunulu�u” (De�i�iklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan 
hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararını artırmak amacıyla UMS 1 de�i�ikli�e tabi tutulmu�tur. Özsermaye 
de�i�im tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan i�lemleri içermesi; hissedarlarla yapılan i�lemler dı�ındaki 
özkaynak de�i�ikliklerinin (kapsamlı gelir) ayrı bir tabloda ( Kapsamlı Gelir Tablosu) veya iki tabloda (Bireysel 
Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu) sunulması ve i�letmenin finansal tablolarını geçmi�e yönelik olarak 
yeniden düzenledi�i veya yeni bir muhasebe politikasını geçmi�e yönelik olarak uyguladı�ı durumlarda , finansal 
durum tablosunun (bilanço) kar�ıla�tırılabilir en erken dönemin ba�ı itibariyle (üçüncü bir kolonda)  de 
sunulması standartta yapılan ana de�i�ikliklerdir. Grup, finansal tabloların sunulu�una ili�kin ilgili sözkonusu 
de�i�iklikleri, SPK’nın zorunlu  raporlama formatında yapaca�ı de�i�ikliklere ba�lı olarak uygulayacaktır. 
 
UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme (De�i�iklik) - Hakkın Kazanılması ve �ptal edilmesi” (1 Ocak 2009 tarihinde veya 
bu tarihten sonra ba�layan hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
Standart iki konuya açıklık getirmektedir: ‘Hakedi� Ko�ulu’nun tanımlanması ve performans ve hizmet ko�ulları 
haricindeki ko�ullar için ‘Haketmeme Ko�ulu’ kavramı. Standart aynı zamanda, gerek Grup gerekse kar�ı taraf 
(çalı�an veya hizmet sa�layan) tarafından iptal edilen ödüllerin aynı �ekilde muhasebele�tirilece�ini ifade 
etmektedir. UFRS 2’nin Grup’un finansal tablolara etkisinin olmayaca�ı beklenmektedir. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Muhasebe Politikalarındaki De�i�iklikler (devamı) 

 
UFRS 3, “��letme Birle�meleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar’a �li�kin Yapılan 
Düzenlemeler” (Revize) (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap dönemleri için 
geçerlidir). 
 
Revize edilmi� UFRS 3 ve revize edilmi� UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde UFRK tarafından yayımlanmı�tır. 
Revize edilmi� UFRS 3 (UFRS 3R) i�letme birle�melerinin muhasebele�tirilmesi, �erefiyenin kayıtlara alınması 
ile birle�menin oldu�u dönemin finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çe�itli de�i�iklikler 
getirmektedir. Söz konusu de�i�iklikler, satın alım ile ili�kilendirilen maliyetlerin giderle�tirilmesini ve satın 
alım sırasında dikkate alınan �artlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen rayiç de�er 
de�i�ikliklerinin �erefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. Revize 
edilmi� UMS 27 (UMS 27R) ba�lı ortaklı�ın hisse sahipli�inde meydana gelen de�i�ikliklerin sermaye hareketi 
olarak de�erlendirilmesi gerekti�ini tanımlamaktadır. Böylelikle sözkonusu sermaye hareketinin �erefiyeye veya 
kar zarara herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, standart ba�lı ortaklık zararlarının ve ba�lı ortaklık üzerinde 
kaybedilen kontrolün muhasebele�tirilmesi konusunda da de�i�iklikler getirmektedir.  

 
UMS 32 ve UMS 1’de yapılan de�i�iklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar” (1 Ocak 
2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
UMS 32’ye getirilen de�i�iklik tasfiyeden kaynaklanan satılabilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli 
kriterler yerine getirildi�i takdirde, sermaye aracı olarak sınıflandırılmasını gerektirmektedir. UMS 1’e getirilen 
de�i�iklik ise, sermaye aracı olarak sınıflandırılan satılabilir finansal araçların tanımlanması ve açıklanmasını 
gerektirmektedir. Sözkonusu de�i�ikliklerin Grup’un finansal tablolarına etkisinin olmayaca�ı beklenmektedir. 
 
UFRS 1R, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının �lk Uygulaması” ve UMS 27 “Konsolide ve Solo 
Finansal Tablolar” a yapılan de�i�iklik  (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan hesap dönemleri 
için geçerlidir). 

 
De�i�iklik, UFRS’yi ilk defa uygulayan �irketlerin açılı� bilançolarında ba�lı ortaklıklardaki, mü�tereken kontrol 
edilen i�letmelerdeki veya i�tiraklerdeki yatırımların maliyetini UMS 27 ‘ye uygun olarak veya tahmini maliyet 
de�erleriyle belirlenmelerine olanak tanımaktadır. UMS 27’ye yapılan de�i�iklik ba�lı ortaklık, mü�tereken 
kontrol edilen i�letmeler veya i�tiraklerden elde edilen temettünün solo finansal tablolarda gelir tablosunda 
yansıtılmasını gerektirmektedir ve bu de�i�iklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.  
 
UMS 39 “Uygun Korumalı Enstürmanlar” (UMS 39 “Finansal Enstürmanlar De�i�ikli�i”; Muhasebele�tirme ve 
Ölçme) (1 Ocak 2009 tarih ve bu tarihten sonra ba�layan hesap dönemleri için geçerlidir).  
 
1) Korunan enstrümanlarda tek taraflı risk, 2) Finansal koruma enstrümanlarında enflasyon konularında 
korunma muhasebesinin nasıl yapılaca�ına dair uygulanacak prensipleri belirlemektedir. Grup’un, söz konusu 
nitelikte koruma muhasebesi olmadı�ı için, de�i�ikli�in finansal tablolara etkisinin olmayaca�ı dü�ünülmektedir. 
 
UFRYK 9 ve UMS 39: (30 Haziran 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan yıllık dönemler için 
geçerlidir). 
 
UFRYK 9 ve UMS 39’a getirilen de�i�iklikler i�letmelerin karma (melez) finansal varlı�ı gerçe�e uygun de�er 
farkı kar zarar tablosuyla ili�kilendirilen finansal varlıklardan ilgili finansal varlık kategorisine sınıflarken saklı 
türevlerin asal sözle�meden ayrılıp ayrılmamasına karar vermelerini gerektirmektedir. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Muhasebe Politikalarındaki De�i�iklikler (devamı) 

 
UFRS 7 De�i�iklik “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ba�layan 
hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
De�i�iklik, finansal araçların gerçe�e uygun de�erleri hesaplanırken kullanılan girdilerin kayna�ının üç seviyede 
açıklanmasını gerekli kılmaktadır:  
 
• Birinci seviye: Birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada i�lem gören borsa fiyatı,  
• �kinci seviye: �lgili varlık ya da yükümlülü�ün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından ba�ka direk ya da 
indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdiler,  
• Üçüncü seviye: Varlık ya da yükümlülü�ün gerçe�e uygun de�erinin bulunmasında kullanılan piyasada 
gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdiler. 
 
UFRYK 15, “Gayrimenkul �n�aatı ile �lgili Anla�malar” (1 Ocak 2009 tarihinden sonra ba�layan yıllık dönemler 
için geçerlidir). 
 
UFRYK 15, 3 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmı�tır ve geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRYK 15, bir 
gayri menkulün in�aatı için yapılan anla�manın, UMS 11 “�n�aat Sözle�meleri” standardı veya UMS 18 
“Hâsılat” standardı kapsamına girip girmedi�inin ve buna ba�lı olarak da böyle bir gayrimenkul in�asından elde 
edilen gelirin ne zaman muhasebele�tirilece�inin belirlenmesi konusunda yol gösterir. UFRYK 15’in Grup’un 
finansal tablolarına etkisinin olmayaca�ı beklenmektedir. 
 
UFRYK 16, "Yurtdı�ındaki ��letmede Bulunan Net Yatırım �le �lgili Riskten Korunma" (1 Ekim 2008 tarihinden 
sonra ba�layan senelik dönemler için geçerlidir). 
 
UFRYK 16, 3 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmı�tır ve ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. Finansal 
tablolarda kullanılan sunum para birimi bir i�letmenin finansal korunma muhasebesi uygulayabilmesine gerekçe 
olu�turmaz. Dolayısıyla, bir ana kurulu� yalnızca kendi finansal tablolarında kullanılan para birimi ile yabancı 
operasyonlarında kullanılan para birimi farkından do�an kur farklarını finansal riskten korunma riski olarak 
adlandırabilir. Bu yorumun Grup’un finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir. 
 
UFRYK 17 “Parasal olmayan varlıkların hissedarlara da�ıtımı” (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra 
ba�layan hesap dönemleri için geçerli olup ileriye dönük uygulanacaktır) .   
 
Standart,  hissedarların teslim alaca�ı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip olmaları 
durumu da dahil olmak üzere, kar�ılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların da�ıtımı için uygulanacaktır. Grup, 
yorumun finansal tablolara etkisini de�erlendirmektedir. 
 
UFRYK 18: “Mü�terilerden Varlık Transferi” (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra ba�layan hesap 
dönemleri için geçerlidir). 
 
Standard, mü�terilerden alınan maddi duran varlıkların, in�aat yapımı için alınan nakdin veya bu türde 
mü�terilerden alınan varlıkların muhasebele�tirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Grup, yorumun finansal 
tablolara etkisini de�erlendirmektedir. 
 
UFRS’lerdeki iyile�tirmeler  
 
Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları ortadan 
kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ilk toplu de�i�iklikleri yayınlamı�tır. Grup, belirtilen 
de�i�iklikleri henüz uygulamaya geçirmemi� olmakla beraber, bu de�i�ikliklerin finansal tablolar üzerinde 
önemli bir etkisinin olmayaca�ını öngörmektedir. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Muhasebe Politikalarındaki De�i�iklikler (devamı) 

 
UFRS 5, “Satı� Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Ba�lı ortaklı�ındaki kontrolü 
kaybedecek �ekilde bir satı� planı olan bir i�letmenin, satı� sonrası eski ba�lı ortaklı�ında payı kalması halinde 
bile bu ba�lı ortaklı�ın tüm varlık ve yükümlülüklerini satı� amaçlı olarak sınıflandırması gerekmektedir. 

 

UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”, alım satım amaçlı olarak sınıflandırılan finansal varlık ve 
yükümlülükler,  bilançoda do�rudan cari varlıklar veya kısa vadeli yükümlülükler olarak sınıflanamaz. 

 

UMS 16, “Sabit Kıymetler” kiralama amacıyla bulundurulan sabit kıymetler, genel olarak kiralamadan sonra 
satılırsa kira süresi doldu�unda, satı� amaçlı elde tutulan varlıklar olarak stoklara transfer edilir. Ayrıca, “Net 
satı� fiyatı”, “gerçe�e uygun de�er eksi satı� maliyeti” terimiyle yer de�i�tirmi�tir. 
 

UMS 19, “Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar” geçmi� hizmet maliyetleri, plan varlıklardan getiri ve kısa ve uzun 
vadede çalı�anlara sa�lanan fayda tanımlarını de�i�tirmi�tir. Planlarda yapılan de�i�iklikler, gelecekteki 
hizmetlerle ili�kili faydalarda azalmaya sebep olur ise kesinti olarak kaydedilir. Muhtemel borçların kaydıyla 
ilgili referans UMS 37 ile tutarlılık göstermesi açısından silinmi�tir. 

 

UMS 20, “Devlet Yardımlarının  Muhasebele�tirilmesi ve Devlet Yardımlarının Kamuya Açıklanması” �leride 
verilecek, sıfır veya dü�ük faiz oranlı kredilere, faiz yüklenmesi gerekir. Alınan ve iskonto edilen tutar arasındaki 
fark devlet yardımı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, çe�itli terimler di�er UFRS ile tutarlı olması için 
de�i�tirilmi�tir. 
 

UMS 23, “Borçlanma Maliyetleri” Borçlanma maliyetinin tanımı, borçlanma maliyetinin parçaları olarak 
dü�ünülen iki tip maddeyi de kapsayacak �ekilde de�i�tirilmi�, etkin faiz oranı kullanılarak UMS 39’a uyumlu 
olarak hesaplanan faiz gideri �eklinde tanımlanmı�tır. 
 

UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” Bir ana ortaklık ba�lı ortaklı�ın de�erlemesini 
UMS 39’a uyumlu olarak rayiç de�erden yaparsa, bu de�erlemeyi ilgili varlık satılacak varlık olarak 
sınıflandırıldı�ında da devam ettirir. 
 

UMS 28, “��tiraklerdeki Yatırımlar”, E�er bir i�tirak UMS 39’a uygun olarak rayiç de�erinden 
muhasebele�tirildiyse, sadece UMS 28’in gerektirdi�i, i�tiraklerin fonlarını ana �irkete aktarmasında herhangi bir 
önemli sınırlama olup olmadı�ının açıklanmasını gerektirir. De�er dü�üklü�ü analizi açısından bir i�tirakteki 
yatırım, tek bir varlık olarak de�erlendirilir. Dolayısı ile yatırım tutarının içinde yer alan �erefiye için ayrıca 
de�er dü�üklü�ü analizi yapılmaz. 
 

UMS 29, “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” tarihi maliyetten de�erlenecek aktif ve 
pasiflere ili�kin istisnalar referansı de�i�tirilmi� ve sabit kıymet bir örnek olarak verilmi�tir. Ayrıca bazı terimler 
di�er UFRS ile tutarlılık için revize edilmi�tir. 
 

UMS 31, “Ortak Giri�im Paylarının Mali Raporlaması” E�er ortak giri�im, UMS 39’ a uygun olarak, rayiç 
de�erden muhasebele�tirilmi�se, UMS 31 sadece giri�imcilerin ve giri�imin taahhütlerinin açıklanmasını ve 
aktif, pasif, gelir ve giderlerin özet bir �ekilde açıklanmasını gerektirir. 
 

UMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama” e�er i�letme UMS 33 kapsamı içindeyse, hisse ba�ına kazanç, ara 
dönem finansal raporlarda da açıklanır. 

 

UMS 36, “Varlıklarda De�er Dü�üklü�ü”, “Rayiç de�er eksi satı� maliyeti” de�erini hesaplamak için iskonto 
edilmi� nakit akı�ları kullanıldı�ında kullanılan iskonto oranı ile ilgili, “kullanım de�eri” hesaplamasında gerekli 
olan ek açıklamalarla tutarlı olan ek açıklamalar gerekmektedir. 
 

UMS 38, “Maddi Olmayan Varlıklar” Promosyon faaliyetleri ve reklam harcamaları, i�letmenin ürünlere ula�ma 
hakkı gerçekle�ti�inde veya hizmeti aldı�ında gider olarak kaydedilir.  

 

UFRS 7, “Finansal Araçlar” Dipnotlar” Toplam faiz gelirinin” finansal maliyetlerin bir parçası olarak  
anılmasının kaldırılması. 
 

UMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki De�i�imler” Muhasebe politikalarını 
belirlerken, UFRS’de tanımlanan uygulama yöntemlerinin kullanılması zorunludur. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.4 Muhasebe Politikalarındaki De�i�iklikler (devamı) 

 
UMS 10, “Raporlamadan Sonraki Olaylar” raporlama döneminin biti�inden sonra açıklanan temettüler 
yükümlülük olarak yansıtılmaz. 
 
UMS 18, “Hasılat”, UMS 39’da tanımlandı�ı üzere, “direkt maliyet” teriminin “i�lem maliyetiyle” 
de�i�tirilmesi.  
 
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebele�tirme ve Ölçme” türev ürünlerin durumlarında olu�an de�i�im bir 
yeniden sınıflama de�ildir ve dolayısıyla ilk kayda alımdan sonra  rayiç de�er de�i�iklikleri kar veya zararda 
yansıtılan sınıfından çıkartılabilir veya tekrar geri konabilir.”  Bir enstrümanın korunma amaçlı olarak 
sınıflandırılmasına karar vermek için UMS 39’daki “bölüm” referansı kaldırılmı�tır. Rayiç de�er koruma 
muhasebele�tirmesinin durdurulmasında bir borç enstrümanını yeniden ölçmek için revize edilmi� etkin faiz 
oranının kullanılması gerekmektedir.  
 
UMS 40, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” gelecekte yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere yapılan, 
geli�tirme ve yatırımlar, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflanır. Rayiç de�er güvenilir bir biçimde 
hesaplanamaz ise, devam etmekte olan yatırım rayiç de�eri hesaplanabilir hale gelene kadar ya da tamamlanana 
kadar maliyet de�erinden ta�ınır. Ayrıca, muhasebe politikalarındaki gönüllü de�i�ikliklerin UMS 8 ile tutarlı 
olması için gereken ko�ullar de�i�tirilmi� ve finansal kiralama yoluyla elde edinilen yatırım amaçlı 
gayrimenkulün de�erinin ilgili yükümlülükteki artı� kadar artması gerekti�i açıklanmı�tır. 
 
UMS 41 “Tarımsal Faaliyetler”, vergi öncesi iskonto oranının rayiç de�er belirlenmesinde kullanılmasıyla ilgili 
referans kaldırılmı�tır. Ek dönü�ümler sonucu olu�an nakit akı�larının rayiç de�er hesaplamasında kullanılmasını 
yasaklayan madde kaldırılmı�tır. Ek olarak,”satı� noktası maliyetleri” teriminin yerine “satı� maliyetleri” terimi 
getirilmi�tir.  
 
Bu de�i�ikliklerin ilk kez uygulanmasının Grup'un finansal tablolarına etkisi incelenmektedir.  

 
2.5 Muhasebe Tahminlerindeki De�i�iklikler 
 

Grup’un muhasebe tahminleri bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak uygulanmı� olup herhangi bir de�i�iklik 
yoktur. 

 
2.6 Netle�tirme / Mahsup 
 

Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili de�erleri netle�tirmeye izin veren 
yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil 
etme/ödeme veya e� zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda, konsolide finansal tablolarda 
netle�tirilerek gösterilmektedir. 

 
2.7 Uygulanan Konsolidasyon Esasları 
 

Konsolide finansal tablolar, ana �irket olan Anadolu Efes ile ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarının aynı 
tarih itibariyle düzenlenen finansal tablolarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen �irketlerin 
finansal tabloları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ve sunum biçimleri gözetilerek, SPK 
Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmı�tır. 

 
Ba�lı ortaklıklar, Anadolu Efes’in do�rudan ve/veya dolaylı olarak kontrol etti�i hisseler neticesinde oy hakkının 
%50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip oldu�u ve �irketin operasyonlarından kar sa�lama amacıyla faaliyet 
ve finansman politikalarını yönlendirebildi�i �irketleri ifade eder. Ba�lı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi 
kullanılarak konsolide edilmi�, dolayısıyla kayıtlı ba�lı ortaklık de�erleri, ilgili özkaynakları kar�ılı�ında 
netle�tirilmi�tir. Ba�lı ortaklıkların ana ortaklık dı�ı hak sahiplerine atfedilen özkaynak ve net dönem karları, 
konsolide bilanço ve gelir tablosunda azınlık payları olarak gösterilmektedir. 
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2.7 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı) 
 

Mü�terek yönetime tabi ortaklıklar, Grup’un ve bir veya daha fazla müte�ebbis orta�ın mü�terek kontrolüne tabi 
olan ve sözle�me ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildi�i �irketlerdir. Mü�terek yönetime tabi ortaklıklar, oransal 
konsolidasyon yöntemi kullanılarak, di�er bir ifade ile Grup’un mü�terek yönetime tabi ortaklıktaki varlık, 
yükümlülük, gelir ve giderlerindeki payının hissesi oranında dahil edilmesi yoluyla konsolide edilmektedir. 
 
Grup �irketleri arasındaki bakiyeler ve i�lemler, �irketler arası karlar ile gerçekle�memi� karlar ve zararlar dahil 
olmak üzere elimine edilmi�tir. Konsolide finansal tablolar benzer durumlardaki i�lemler ve olaylar için 
uygulanan  benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmı�tır. 
 
��tirakler, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’si arasına sahip oldu�u ve Grup’un ba�lı veya 
mü�terek yönetime tabi olan ortaklı�ı sayılmayan ancak üzerinde etkisinin bulundu�u �irketlerdir.  Grup’un 
i�tirakleri özkaynak yöntemine göre muhasebele�tirilmi�tir. 
 
��tirakler konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un i�tiraklerin net varlıklarındaki payında, alım sonrası olu�an 
de�i�iklerin eklenmesi ve herhangi bir de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ının ayrılmasıyla gösterilmektedir. Konsolide 
gelir tablosu, Grup’un i�tiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır. 
 
�irket satın almalarının muhasebele�tirilmesi için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içerisinde alınan ya da 
satılan ba�lı ortaklıklar, mü�terek yönetime tabi ortaklıklar ve i�tirakler, konsolide finansal tablolara satın 
alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmi�lerdir. 

 
2.8 Nakit ve Nakit Benzerleri 

 
Nakit ve nakit benzerleri, nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakite kolayca çevrilebilen kısa vadeli, 
yüksek likiditeye sahip olan, vadesi 3 ay veya daha kısa süreli olan yatırımları içermektedir. Ters repo 
anla�maları dahilinde yapılan ödemeler de nakit ve nakit benzerlerine dahil edilir. 

 
2.9 Ticari Alacaklar ve �üpheli Alacak Kar�ılı�ı 

 
Grup tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sa�lanması sonucunda olu�an ticari alacaklar, ortalama 5-90 gün 
arası vadeye sahiptir. Fatura üzerindeki de�erlerle kayda alınmakta olan ticari alacaklar, �üpheli ticari alacak 
kar�ılı�ı dü�ülmü� net de�erleri ile ta�ınmaktadırlar.  
 
�üpheli alacak kar�ılı�ı, ticari alaca�ın tahsilinin mümkün olmadı�ı durumlar belirdi�i anda ayrılmaktadır ve 
gider olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Kar�ılık, alaca�ın kayıtlı de�eri ile teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek tutar olan tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. 
 

2.10 �li�kili Taraflar 
 
Bir �irketin ili�kili taraf olarak tanımlanması, �irketlerden birinin do�rudan veya dolaylı olarak di�eri üzerinde 
kontrol gücüne sahip olması veya di�er �irketin finansal ve idari konulardaki kararlarına önemli ölçüde etki 
etmesini sa�layacak payının olması veya Grup’un i�tiraki olmasına ba�lı olarak belirlenmektedir. �li�kili taraflar 
ayrıca esas sahip olan �ahıslar, yönetim ve Grup’un yönetim kurulu üyeleri ve ailelerini de kapsamaktadır. 
�li�kili taraflardan alacaklar ve ili�kili taraflara borçlar maliyet bedeli üzerinden muhasebele�tirilmektedir. �li�kili 
taraflarla yapılan i�lemler, ili�kili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel 
kar�ılı�ı olup olmadı�ına bakılmaksızın transferidir. 
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2.11 Stoklar 
 
Stoklar, yarı mamuller dahil, stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrıldıktan sonra net gerçekle�ebilir de�er veya 
maliyet de�erinden dü�ük olanı ile de�erlenmi�tir. Net gerçekle�ebilir de�er, tahmini satı� fiyatından stokları 
tamamlama ve satı�a hazır duruma getirebilmek için yapılması gereken tahmini harcamaların dü�ülmesinden 
sonraki de�erdir. Maliyet, a�ırlıklı ortalama metodu kullanılarak hesaplanmı�tır. Mamul ve yarı mamullerin 
maliyetine, ilk madde ve malzeme, direkt i�çilik ve sabit ve de�i�ken genel üretim giderleri belli oranlarda 
(normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmi�tir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise 
kayıtlardan çıkarılmı�tır. 

 
2.12 Finansal Yatırımlar 

 
Grup, UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebele�tirme ve Ölçme”ye uygun olarak finansal varlıklarını “satılmaya 
hazır finansal varlıklar” kategorisinde sınıflandırmı�tır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, likidite ihtiyacının 
kar�ılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki de�i�imler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre 
gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki on iki 
aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya i�letme sermayesinin artırılması 
amacıyla satı�ına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak 
sınıflandırılır. Grup yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını, satın alındıkları tarihte uygun bir �ekilde 
yapmakta olup, düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.  
 
Tüm finansal varlıklar ilk olarak varlıklarla ilgili elde etme giderleri dahil, varlı�ın gerçek de�eri olan maliyetleri 
ile gösterilmektedir. �lk kayıttan sonra, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmı� yatırımlar rayiç 
bedeli üzerinden de�erlendirilir. Finansal piyasalarda aktif olarak i�lem gören yatırımların rayiç de�erleri bilanço 
tarihindeki menkul kıymetler borsası makul de�eri ile belirlenir ve de�erleme sonucu ortaya çıkan negatif veya 
pozitif farklar konsolide finansal tablolarda özkaynaklarda yer alan “de�er artı� fonları” kalemi içerisindeki 
“satılmaya hazır finansal varlıklar de�er artı� fonu”nda izlenmektedir. 
 
Aktif bir piyasada kote olmayan ve gerçek de�eri alternatif de�erleme yöntemleriyle güvenilir bir �ekilde 
ölçülemeyen satılmaya hazır olarak sınıflandırılmı� olan finansal varlıklar, maliyet de�eriyle ölçülmektedir. Bu 
finansal varlıkların ta�ıdı�ı de�erler her bilanço tarihinde de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı için yeniden incelenmektedir. 
 
Tüm finansal varlık alım ve satımları Grup’un varlı�ı almayı veya satmayı taahhüt etti�i tarihte kayıtlara 
yansıtılır. 
 

2.13 Maddi Duran Varlıklar  
 
Maddi duran varlıklar, maliyet bedelinden birikmi� amortisman ve de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ının ayrılması 
suretiyle gösterilmektedir. Grup’un sahip oldu�u arsalar amortismana tabi de�ildir. Amortisman, a�a�ıdaki 
tahmini ekonomik ömürleri üzerinden “do�rusal amortisman’’ yöntemi kullanılarak hesaplanmı�tır. 
 

Binalar ve yerüstü düzenlemeleri 10-50 yıl 
Makine ve ekipman 4-20 yıl 
Özel maliyetler 4-15 yıl 
Mobilya ve demirba�lar 3-15 yıl 
Motorlu araçlar 5-10 yıl 
Geri dönü�ümlü �i�eler ve kasalar 5-10 yıl 
Di�er maddi duran varlıklar 2-14 yıl 
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2.13 Maddi Duran Varlıklar (devamı) 

 
Maddi duran varlıkların bilançodaki de�erleri, olaylar ve durumların bilançoda ta�ınan de�erlerinden paraya 
çevrilemeyece�i durumlarda, de�er dü�üklü�ü için gözden geçirilir. Böyle bir belirti varsa ve varlı�ın bilançoda 
ta�ınan de�eri, tahmin edilen gerçekle�ebilir de�erini geçerse, bu varlıklar ya da nakit yaratan kalemler 
gerçekle�ebilir de�erlerine getirilir. Maddi duran varlıkların gerçekle�ebilir de�eri net satı� fiyatı veya 
kullanımdaki net defter de�erinden yüksek olanıdır. Kullanım de�erini bulurken, tahmin edilen gelecekteki nakit 
akımı, elde edilecek nakitin bugünkü piyasa ko�ullarındaki bedelini ve o varlı�a özgü riskleri yansıtan vergi 
öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü de�erlerine indirgenir. Ba�ımsız nakit akımı yaratmayan bir varlık 
için kullanımdaki net defter de�eri, varlı�ın dahil oldu�u nakit akımı sa�layan kalemler grubu için belirlenir. 
De�er dü�üklü�ü kar�ılık giderleri gelir tablosunda kayda alınmaktadır.  
 
Grup depozitolu �i�eleri maddi duran varlık olarak kabul etmektedir. Depozitolu �i�elerden kaynaklanan 
yükümlülükler, di�er borçlar hesabında yansıtılmaktadır. Grup ayrıca ürünlerini depozitosuz �i�elerde de 
satmaktadır. Grup’un bu satı�lardan kaynaklanan bir depozito yükümlülü�ü bulunmamaktadır. 
 
Maddi duran varlı�a yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebele�tirilmektedir. Maddi 
duran varlı�ın kapasitesini geni�leterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım 
harcamaları, maddi duran varlı�ın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlı�ın kalan tahmini faydalı 
ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. 

 
2.14 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 
Bir i�letmenin satın alınmasından ba�ımsız olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedeli 
üzerinden aktifle�tirilmektedirler. 
 
Bir i�letmenin alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlı�ın rayiç 
bedelinin güvenilir bir �ekilde ölçülebildi�i durumlarda aktifle�tirilir. Geli�tirme giderleri dı�ında, bir i�letme 
içerisinde yaratılmı� olan maddi olmayan duran varlıklar aktifle�tirilmemektedir ve harcama yapıldı�ı yılın 
karından dü�ülmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, do�rusal amortisman yöntemine göre ilgili varlı�ın 
tahmini ekonomik ömrü boyunca itfa edilmektedirler. Konsolidasyon kapsamındaki makul de�er esasına göre 
hazırlanmı� finansal tablolarda olu�an maddi olmayan duran varlıklar, ekonomik ömürlerinin belirsiz olması 
durumunda amortismana tabi tutulmamaktadır.  
 
Konsolidasyon kapsamında, CC� tarafından 2005 yılında satın alınan ba�lı ortaklıkların ve 2008 yılında satın 
alınan mü�terek yönetime tabi ortaklı�ın rayiç de�er esasına göre hazırlanmı� mali tablolarında olu�an maddi 
olmayan duran varlıklar The Coca-Cola Company ile yapılmı� olan "�i�eleme ve Da�ıtım Anla�maları"nı 
içermektedir. Grup yönetimi �i�eleme ve da�ıtım anla�malarının süreleri dolduktan sonra da herhangi bir ek 
maliyet olmaksızın yenilenmesini bekledi�inden dolayı bir süre kısıtlamasına gerek görmemi�tir. Bu nedenden 
dolayı anla�maların ekonomik ömürlerinin belirsiz olması sebebiyle, olu�an sözkonusu maddi olmayan duran 
varlıklar amortismana tabi tutulmamaktadır.  
 
Maddi olmayan duran varlıkların ta�ıdıkları de�erlerin gerçekle�meyece�i durum ve �artlar geçerli ise ilgili 
varlıklar de�er dü�üklü�ü için yılda en az bir kez gözden geçirilirler. 
 
Yeni yazılımların alı� maliyeti, söz konusu yazılımın ilgili donanımların bir parçası olmaması halinde 
aktifle�tirilir ve maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır. Yazılımlar do�rusal amortisman yöntemi ile 1 
ila 5 yıl arasında itfa edilir. 
 
��letme birle�melerinin bir parçası olarak elde edilen markalar iktisap tarihindeki gerçe�e uygun de�eri ile 
finansal tablolara yansıtılırlar. Grup’un markaları sınırsız faydalı ömüre sahip nakit yaratan birimler olarak 
de�erlendirilmi�tir. Markalar sınırsız faydalı ömre sahip olmaları nedeniyle itfa edilemez. Markalar yıllık olarak 
de�er dü�üklü�ü testine tabi tutulur. 
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NOT 2. F�NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
2.15  ��letme Birle�meleri ve �erefiye 
 

��letme birle�meleri, iki ayrı tüzel ki�ili�in veya i�letmenin raporlama yapan tek bir i�letme �eklinde birle�mesi 
olarak de�erlendirilmektedir. ��letme birle�meleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre 
muhasebele�tirilir. 
 
�ktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçe�e uygun de�eri, çıkarılan sermaye araçları, de�i�imin 
yapıldı�ı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ili�kilendirilebilecek 
maliyetleri içerir. ��letme birle�mesi sözle�mesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara ba�lı olarak maliyetin 
düzeltilebilece�ini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve de�erinin tespit edilebilmesi 
durumunda, edinen i�letme birle�me tarihinde birle�me maliyetine bu düzeltme dahil edilir. 
 
Bir i�letmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti ile iktisap edilen i�letmenin tanımlanabilir 
varlık, yükümlülük ve ko�ullu yükümlülüklerinin gerçe�e uygun de�eri arasındaki fark �erefiye olarak konsolide 
finansal tablolarda muhasebele�tirilir. 
 
��letme birle�mesi sırasında olu�an �erefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez 
(31 Aralık tarihi itibariyle) veya �artların de�er dü�üklü�ünü i�aret etti�i durumlarda daha sık aralıklarla de�er 
dü�üklü�ü testine tabi tutulur. �erefiye üzerinden hesaplanan de�er dü�üklü�ü zararları, takip eden dönemlerde 
söz konusu de�er dü�üklü�ünün ortadan kalkması durumunda dahi gelir tablosu ile ili�kilendirilemez. �erefiye, 
de�er dü�üklü�ü testi sırasında nakit üreten birimler ile ili�kilendirilir. 
 
�ktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve ko�ullu yükümlülüklerin gerçe�e uygun de�erindeki iktisap 
edenin payının i�letme birle�mesi maliyetini a�ması durumunda ise fark konsolide gelir tablosuyla ili�kilendirilir 
(negatif �erefiye). 
 
Ortak kontrol altında gerçekle�en i�letme birle�melerinin muhasebele�tirilmesinde ise i�letme birle�mesine konu 
olan varlık ve yükümlükler kayıtlı de�erleri ile konsolide finansal tablolara alınır. Bu i�lemler sonucunda 
herhangi bir �erefiye veya negatif �erefiye hesaplanmaz.  

 
2.16 Finansal Borçlar 

 
Bütün finansal borçlar ilk olarak alınan tutarların gerçek de�eri olan maliyet bedellerinden, piyasaya çıkartma 
maliyetleri dü�üldükten sonra kayıtlara alınmaktadırlar. �lk kayda alını� tarihinden sonra, finansal borçlar izleyen 
dönemlerde geçerli faiz oranı kullanılarak, iskonto edilen maliyet bedeli üzerinden de�erlendirilirler. �skonto 
edilen maliyet bedeli, piyasaya çıkartma maliyetleri ve iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak 
hesaplanmaktadır. Finansal borçlarla ilgili yükümlülükler ortadan kalktı�ında, bu finansal borçlarla ilgili karlar 
ve zararlar, net kar veya zarara kaydedilmektedirler. 

 
 a) Finansal Kiralama 

 
Grup, finansal kiralama yoluyla edinmi� oldu�u ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili 
olarak kiralama süresi sonunda Grup’a geçti�i maddi varlıkları, konsolide bilançoda kira ba�langıç 
tarihindeki rayiç de�eri ya da, daha dü�ükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü de�eri 
üzerinden yansıtmaktadır. Finansal kiralama i�leminden kaynaklanan yükümlülük, kalan bakiye üzerinde 
sabit bir faiz oranı sa�lamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrı�tırılmı�tır. Finansal kiralama 
i�lemine konu olan maddi varlı�ın ilk edinilme a�amasında katlanılan masraflar da maliyete dahil edilir. 
Finansal kiralama yolu ile elde edilen maddi varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden 
amortismana tabi tutulur. 

 
 b)  Operasyonel Kiralama 

 
Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurdu�u kira sözle�meleri, operasyonel kiralama 
olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca 
do�rusal yöntem kullanılarak gider olarak kayıtlara alınmaktadır. 
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2.17 Ertelenen Vergiler 

 
Ertelenmi� vergi, bilanço yükümlülü�ü metodu dikkate alınarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal raporlamada 
yansıtılan de�erleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan olu�an vergi etkileri dikkate 
alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmi� vergi yükümlülü�ü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden 
hesaplanır. Özkaynak içerisindeki unsurlara ili�kin ertelenmi� vergi, gelir tablosunda de�il özkaynak altında 
gösterilir. Ertelenmi� vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamı� vergi zararlarının ileride 
indirilebilmesi için yeterli karların olu�ması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamı� vergi 
zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde, ertelenmi� vergi varlıkları gözden geçirilmekte ve gelecekte 
indirilebilir olması ihtimalini göz önüne alarak muhasebele�tirilmektedir. 

 
Ertelenmi� vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlı�ın gerçekle�ece�i ve 
yükümlülü�ün yerine getirilece�i dönemlerde olu�ması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle uygulanan 
vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır. 

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

 
2.18 Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar 
 

a) Tanımlanan Fayda Planı 
 
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren �irketleri, mevcut i� kanunu gere�ince, en az bir yıl hizmet verdikten 
sonra emeklilik nedeni ile i�ten ayrılan veya istifa ve kötü davranı� dı�ındaki nedenlerle i�ine son verilen 
personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

 
Kıdem tazminatı, tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin i�ten ayrılması veya i�ine son 
verilmesine ili�kin, ilgili �irketin kendi deneyiminden do�an bilgilere dayanarak ve hak kazanılan 
menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak, indirgenmi� net de�erinden 
kaydedilmesini öngören “projeksiyon metodu” kullanılarak hesaplanmı� ve konsolide finansal tablolara 
yansıtılmı�tır. 
 

b)  Tanımlanan Katkı Planları 
 
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren �irketleri, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal 
sigortalar primi ödemektedir. Bu primler ödendi�i sürece ba�ka yükümlülük kalmamaktadır. Bu primler 
tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. 

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

 
a) Kar�ılıklar 

 
Kar�ılıklar ancak Grup’un geçmi�ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü�ü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle i�letmeye ekonomik çıkar sa�layan kaynakların elden çıkarılma  
olasılı�ı mevcut ise ve yükümlülü�ün tutarı güvenilir bir �ekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın 
zaman içerisindeki de�er kaybı önem kazandı�ında, kar�ılıklar ileride olu�ması muhtemel giderlerin bilanço 
tarihindeki indirgenmi� de�eriyle yansıtılır. �ndirgenmi� de�er kullanıldı�ında, zamanın ilerlemesinden 
dolayı kar�ılıklarda meydana gelebilecek artı�lar faiz gideri olarak kaydedilir. 
 

b) �arta Ba�lı Varlık ve Yükümlülükler 
 
�arta ba�lı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık ta�ımıyor ise konsolide 
finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. �arta ba�lı varlıklar ise konsolide finansal 
tablolara yansıtılmayıp, ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu�u takdirde dipnotlarda açıklanır. 
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2.20 Yabancı Para Cinsinden ��lemler 

 
Yabancı para cinsinden yapılan i�lemlerin çevrimi yapılırken, i�lem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas alınır. 
Olu�an kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılır. Grup’un Türkiye’de yerle�ik 
�irketlerinde yabancı para cinsinden bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez  
Bankası dönem sonu döviz alı� kurları a�a�ıdaki gibidir: 
 

Tarih USD / TL  
(tam) 

EURO / TL  
(tam) 

31 Aralık 2007 1,1647 1,7102 
31 Aralık 2008 1,5123 2,1408 

 
Yabancı ba�lı veya mü�terek yönetime tabi ortaklıkların bilanço kalemlerinin çevrilmesinde, bilanço tarihinde 
geçerli olan döviz kurları esas alınır. Gelir tablosu ise dönemin ortalama döviz kurları esas alınarak çevrilir. 
Konsolide ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıkların özkaynak hesaplarına ili�kin de�er ile i�tirak de�erinin, 
Türk Lirası’na kar�ı de�i�im oranı arasındaki sapmadan kaynaklanan farklar özkaynaklar içerisinde “yabancı 
para çevrim farkları” olarak yansıtılır. 

 
Yabancı para cinsinden raporlama yapan bir �irketin satın alınmasından do�an �erefiye ve defter de�eri ile ilgili 
düzeltmeler, satın alan �irketin varlık ya da yükümlülü�ü olarak kabul edilir ve bilanço tarihindeki geçerli olan 
döviz kurundan kaydedilir. Yabancı para cinsinden raporlama yapan bir �irketin elden çıkartılmasında ise 
yabancı para çevrim farkları gelir tablosunda elden çıkartma ile ilgili gelir-gider olarak kabul edilir. 

 
2.21 Gelirlerin Muhasebele�tirilmesi 

 
Gelirler, Grup’a ekonomik getiri sa�lanması olasılı�ı oldu�u ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin 
mümkün oldu�u zaman kayıtlara alınmaktadırlar. Gelirler, iade ve indirimler, katma de�er ve satı�la ilgili 
vergiler dü�üldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. Gelirler, a�a�ıda belirtilen kayda alım ölçütleri dikkate 
alınarak kayıtlara alınmaktadır: 
 
a) Satı�lar 

 
Gelir, ürünlerin sahipli�inin önemli risklerinin ve mükafatlarının alıcıya geçti�i ve gelirin tutarı güvenilir 
olarak ölçülebildi�i zaman kayıtlara alınmaktadır. 
 

b) Faiz Geliri 
 
Faiz geliri, tahakkuk esasına göre muhasebele�tirilmektedir. Faiz geliri, konsolide gelir tablosunda “finansal 
gelirler” hesabına sınıflanmaktadır. 

 
c) Temettü Geliri 

 
Temettü gelirleri, da�ıtılan karı tahsil etme hakkının ortaya çıktı�ı tarihte kayıtlara alınmaktadır. 

 
2.22 Borçlanma Giderleri 

 
Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili di�er maliyetleri içermekte ve genel olarak olu�tukları 
tarihte giderle�tirilmektedir. 
 

2.23 Bölümlere Göre Raporlama 
 

��letme bölümü, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ili�kili mal veya hizmet grubunu sa�lama veya 
risk ve getiri açısından Grup’un di�er i�letme bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümleridir. Co�rafi bölüm, 
belirli bir ekonomik çevre içerisindeki belirli bir mal veya hizmeti sa�lama veya risk ve getiri açısından di�er 
ekonomik çevreler içerisinde i�leyen Grup’un di�er co�rafi bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümleridir. 
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2.24 Hisse Ba�ına Kazanç 

 
Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse ba�ına kazanç, net karın, raporlama dönemleri boyunca piyasada 
bulunan hisse senetlerinin a�ırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Türkiye’de �irketler 
sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmi� yıllar kazançlarından ve yasal finansal tablolarında 
ta�ıdıkları enflasyon düzeltme farklarından da�ıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip 
“bedelsiz hisse” da�ıtımları, hisse ba�ına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmi� hisse gibi de�erlendirilir. Buna 
göre, bu hesaplamalarda kullanılan a�ırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi da�ıtımlarının geçmi�e 
dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 
 

2.25 Varsayımların Kullanılması 
 
Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını ve raporlama tarihi 
itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerin gösterimini etkileyecek varsayımlar ve tahminler 
yapmasını gerektirmektedir. Gerçekle�en sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Varsayımlar düzenli 
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltme kayıtları yapılmakta ve gerçekle�tikleri dönem gelir tablosunda 
yansıtılmaktadırlar.Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve 
bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekle�ebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak 
yapılan önemli varsayımlar ve de�erlendirmeler a�a�ıdaki gibidir: 
 

a) �üpheli alacak kar�ılı�ı 
 

�üpheli alacak kar�ılıkları, yönetimin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik ko�ullar 
çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları kar�ılayaca�ına inandı�ı 
tutarları yansıtmaktadır. Alacakların de�er dü�üklü�üne u�rayıp u�ramadı�ı de�erlendirilirken ili�kili 
kurulu� ve anahtar mü�teriler dı�ında kalan borçluların geçmi� performansları piyasadaki kredibiliteleri ve 
bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görü�ülen 
ko�ullar da dikkate alınmaktadır. �lgili bilanço tarihi itibariyle ilgili kar�ılıklar Not 10‘da yansıtılmı�tır. 

 

b) Stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı 
 

Stok de�er dü�üklü�ü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmi�ten geldi�i incelenmekte, 
teknik personelin görü�leri do�rultusunda kullanılabilirli�i belirlenmekte ve kullanılamayacak oldu�u 
tahmin edilen kalemler için kar�ılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekle�ebilir de�erinin belirlenmesinde 
de liste satı� fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ili�kin veriler kullanılmakta ve 
katlanılacak satı� giderlerine ili�kin tahminler yapılmaktadır. Bu çalı�malar sonucunda net gerçekle�ebilir 
de�eri maliyet de�erinin altında olan stoklar için kar�ılık Not 13’de ayırmaktadır. 

 

c) Sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve �erefiye de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı: 
 

Grup, belirlenmi� olan muhasebe politikaları çerçevesinde, sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan 
duran varlıklar ve �erefiye kayıtlı de�erlerini yılda bir kez veya �artların de�er dü�üklü�ünü i�aret etti�i 
durumlarda daha sık aralıklarla de�er dü�üklü�ü testine tabi tutmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 
sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar  ve �erefiye kayıtlı de�erlerini geri kazanılabilir 
de�eri ile kar�ıla�tırılarak de�er dü�üklü�ü testine tabi tutulmu�tur. Geri kazanılabilir de�er, kullanım 
de�eri hesaplamaları temel alınarak belirlenmi�tir.  

 

Bu hesaplamalarda, yönetim kurulu tarafından onaylanan üç yıllık dönemi kapsayan finansal bütçeyi temel 
alan vergi öncesi serbest nakit akım tahminleri esas alınmı�tır. Üç yıllık dönemden sonraki tahmini serbest 
nakit akımları beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmı�tır. Tahmini vergi öncesi serbest nakit 
akımları iskonto edilerek pe�ine getirilmi�tir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki büyüme oranları, ki�i ba�ı 
gayrisafi yurtiçi hasıla ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dı� kaynaklardan edinilmi�tir. Mamul ve hammadde 
fiyatları, i�letme sermayesi gereksinimleri ve sabit kıymet yatırımları gibi de�i�kenlerle ilgili tahminler 
Grup’un öngörüleri ve geçmi� dönem gerçekle�melerine göre yapılmı�tır. 

 

d) Kıdem tazminatı yükümlülü�ü: 
 

�skonto oranları, gelecekteki maa� artı�ları ve çalı�anların ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara 
dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Çalı�anlara sa�lanan faydalara ili�kin kar�ılıklara ili�kin 
detaylar Not 24’te yeralmaktadır. 
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NOT 3. ��LETME B�RLE�MELER� 
 
2008 Yılı ile �lgili ��lemler 
 
a) Satın Almalar 
 
EBI, Gürcistan’da faaliyet gösteren Lomisi hisselerinin %100’ünü 2008 yılı �ubat ayı içerisinde 86.570 TL kar�ılı�ında 
satın almı�tır. Satın alma tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar geçen sürede Lomisi'nin faaliyetleri sonucunda net 
dönem karı 4.848 TL tutarında gerçekle�mi� ve Grup'un konsolide gelir tablosuna dahil edilmi�tir. Grup, Lomisi'nin 
makul de�er esasına göre hazırlanmı� mali tabloları üzerinden hesaplanan  net varlık de�eri ile alım maliyeti arasındaki 
36.325 TL tutarındaki farkı konsolide mali tablolarda �erefiye olarak sınıflandırmı�tır.  
 
CC�, 25 Eylül 2008 tarihi itibariyle TCCC’nin sahibi bulundu�u CCBPL’nin %48,99 oranında hissesini 76,9 milyon 
Amerikan Doları bedel kar�ılı�ında satın almak üzere hisse devir sözle�mesi imzalamı� ve 31 Aralık 2008 tarihli 
finansal tablolarda CCBPL’in %48,99’u oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide etmi�tir. Satın alma i�lemi 25 
Eylül 2008 tarihinde gerçekle�ti�inden, CCBPL’in sadece 30 Eylül 2008 tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadarki 
faaliyetleri sonucunda olu�an 2.644 TL tutarındaki net dönem zararı, Grup’un konsolide gelir tablosuna dahil edilmi�tir. 
Grup, CCBPL’in makul de�er esasına göre hazırlanmı� mali tablolarındaki net varlık de�eri ile alım maliyeti arasında 
olu�an 477 TL tutarındaki fark konsolide mali tablolarda �erefiye olarak sınıflandırmı�tır. 
 
EBI, Kazakistan’da faaliyet gösteren Dinal hisselerinin %100’ünü 2008 yılı Ekim ayı içerisinde 24.664 TL kar�ılı�ında 
satın almı�tır. Satın alma tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar geçen sürede Dinal’ın faaliyetleri sonucunda net 
dönem karı 167 TL tutarında gerçekle�mi� ve Grup’un konsolide gelir tablosuna dahil edilmi�tir. Grup, Dinal’ın makul 
de�er esasına göre hazırlanmı� mali tabloları üzerinden hesaplanan net varlık de�eri ile alım maliyeti arasındaki 3.084 
TL tutarındaki farkı konsolide mali tablolarda �erefiye olarak sınıflandırmı�tır. 
 
Lomisi, CCBPL ve Dinal’ın satın alındı�ı tarihler itibariyle makul de�er esasına göre hazırlanmı� mali tablolarındaki 
net varlıklarının toplam rayiç de�eri a�a�ıdaki gibidir: 
 
 

  Rayiç De�er Defter De�eri 
   
Nakit ve nakit benzerleri   3.958 3.958 
Ticari ve di�er alacaklar   1.987 1.987 
�li�kili taraflardan alacaklar   2.355 2.355 
Stoklar   15.257 15.257 
Di�er varlıklar   8.736 8.736 
Maddi duran varlıklar   73.783 61.341 
Maddi olmayan duran varlıklar   55.282 2.904 
Ertelenen vergi varlıkları   356 - 
Finansal borçlar   (20.128) (20.128) 
Ticari ve di�er borçlar   (10.370) (10.370) 
�li�kili taraflara borçlar   (2.469) (2.469) 
Ertelenen vergi yükümlülü�ü   (4.402) (2.684) 
Di�er yükümlülükler   (4.536) (4.536) 
     
Net varlıkların rayiç de�eri   119.809 56.351 
     
Toplam nakit satın alma maliyeti   159.695 
Net varlıkların Grup tarafından satın alınan kısmı   (119.809) 
    
Satın alımdan kaynaklanan �erefiye   39.886 
    
Toplam nakit satın alma maliyeti   159.695 
Satın alınan �irketten elde edilen nakit (-)   (3.958) 
    
Satın almadaki net nakit çıkı�ı   155.737 
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NOT 3. ��LETME B�RLE�MELER� (devamı) 
 
2008 Yılı ile �lgili ��lemler (devamı) 
 
a) Satın Almalar (devamı) 
 
CC�’nin The Coca-Cola Export Corporation (TCCEC)’ın sahibi bulundu�u Almaty CC azınlık hisselerinin %12,04’ünü 
satın alması sonucu, Almaty CC’nin net varlık de�eri ile CC�’nin alım maliyeti arasındaki fark olan 9.943 TL 
tutarındaki �erefiye konsolide bilançoya yansıtılmı�tır.  
 
Ayrıca, CC�’nin TCCEC’nin sahibi bulundu�u Bishkek CC azınlık hisselerinin %10’unu satın alması sonucu,  Bishkek 
CC’nin net varlık de�eri ile CC�’nin alım maliyeti arasındaki fark olan 579 TL tutarındaki negatif �erefiye, konsolide 
gelir tablosunda yer alan “di�er faaliyet gelirleri” hesabına yansıtılmı�tır. 
 
b) Satılan �irketler  
 
EBI, 2008 yılı A�ustos ayında sahibi oldu�u Efes Ukraine hisselerinin tamamını 2.614 TL kar�ılı�ında satmı�tır. Satı� 
sonucunda ortaya çıkan 3.884 TL tutarındaki kar, konsolide mali tablolarda yer alan “di�er faaliyet gelirleri” hesabına 
yansıtılmı�tır. 
 
Dinal hisselerinin satın alınmasına müteakiben, EBI’nin Heineken N.V (Heineken) ile bira pazarlarına yönelik yapmı� 
oldu�u i�birli�i anla�ması çerçevesinde EBI, Efes Karaganda hisselerinin %28’ini Heineken International B.V. 
(Heineken International)’ye 83.431 TL kar�ılı�ında satmı�tır. Bu satı� sonucunda ortaya çıkan 55.409 TL tutarındaki 
kar, konsolide mali tablolarda yer alan “di�er faaliyet gelirleri” hesabına yansıtılmı�tır. 
 
c) Yeniden yapılanmalar 
 
Grup, 2008 yılı �ubat ayında bünyesinde gerçekle�en yeniden yapılanma çerçevesinde EBI'nin sahibi bulundu�u toplam 
hisselerin %92,85’ini temsil eden KV Grubu hisselerinin tamamını Efes Moscow'a devretmi�tir. Azınlık payı 
hissedarlarına tanınan hisse satı� opsiyonları dikkate alındı�ında, Grup'un nihai oy hakkında 31 Aralık 2007 tarihine 
göre bir de�i�iklik meydana gelmemi�tir. Söz konusu i�lem Grup’un ortak kontrolü altındaki �irketler arasında 
gerçekle�ti�i için UFRS 3 kapsamında de�erlendirilmi� olup, konsolide mali tablolarda herhangi bir de�i�ikli�e sebep 
olmamı�tır. 
 
Heineken ile yapılmı� olan i�birli�i anla�ması çerçevesinde EBI ve Heineken, Central Europe Beverages (CEB) 
�irketini kurmu�lardır. EBI’ın ve Heineken’in CEB’deki hissedarlık oranları sırası ile %28 ve %72’dir. Grup, A�ustos 
2008’de sahip oldu�u Efes Weifert ve Efes Zajecar hisselerinin tamamını ayni sermaye olarak CEB’e transfer etmi� ve 
bu i�lem sonucu ortaya çıkan 17.672 TL tutarındaki zararı konsolide mali tablosunda yer alan “di�er faaliyetlerden 
gelir” hesabından netlenmi�tir. 
 
 
2007 Yılı ile �lgili ��lemler 
 
Anadolu Efes’in mü�terek yönetime tabi ortaklı�ı olan CC�, 25 Nisan 2007 tarihinde Suriye’de kurulu Syrian SD’de 
AEH’nin sahibi oldu�u %50 oranındaki hisseyi satın almı�tır. Satın alımla ilgili nakit çıkı�ının Grup’a dü�en payı 117 
TL’dir. ��lem sonucu olu�an pozitif �erefiyenin Grup’a dü�en payı olan 927 TL konsolide finansal tablolara 
yansıtılmı�tır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle söz konusu �erefiyenin tamamı için de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı ayrılmı�tır. 
 
EBI, Efes Weifert’ın %6,25 oranındaki hissesini, 2007 yılı Ekim ayı içerisinde 3.724 TL kar�ılı�ında satın almı�tır. 
Satın alım sonucunda ortaya çıkan 3.092 TL tutarındaki �erefiye, konsolide finansal tablolara yansıtılmı�tır. 
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NOT 4. �� ORTAKLIKLARI 
 
Konsolidasyon düzeltmeleri ve sınıflandırmaları öncesi, mü�terek yönetime tabi ortaklıkların oransal konsolidasyon 
metoduyla konsolide finansal tablolara dahil edilen bakiyelerine ili�kin özet finansal bilgiler a�a�ıdaki gibidir: 
 
  2008 2007 
   

Dönen varlıklar 421.267 267.948 
Duran varlıklar 808.652 574.860 
    

Toplam varlıklar 1.229.919 842.808 
   

Kısa vadeli yükümlülükler 197.424 210.931 
Uzun vadeli yükümlülükler 475.566 167.307 
Özkaynaklar 556.929 464.570 
    

Toplam kaynaklar 1.229.919 842.808 
 

 2008 2007 
   

Net dönem karı 40.895 77.225 
 
 
NOT 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
a) ��letme Bölümü 

 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle i�letme bölümlerine ili�kin bilgiler a�a�ıdaki gibidir: 
 

  2008 
 Bira Alkolsüz �çecek Da�ıtılmamı� Grup 
     
Satı�lar 2.536.848 1.133.355 - 3.670.203 
Bölüm içi satı�lar (870) (416) - (1.286) 
      
Satı� gelirleri (net) 2.535.978 1.132.939 - 3.668.917 
     
Brüt kar 1.349.121 458.287 802 1.808.210 
     
Yatırım harcamaları (Not 18, 19) 316.764 152.525 - 469.289 
     
Nakit çıkı� gerektirmeyen giderler     
Amortisman ve itfa payları (Not 18, 19, 30) 190.013 53.481 - 243.494 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı  2.780 2.411 - 5.191 
Ücretli izin kar�ılı�ı 3.002 883 - 3.885 
Di�er (27.880) 2.489 - (25.391) 
      
 167.915 59.264 - 227.179 
     
Varlıklar 4.752.131 1.207.417 (890.930) 5.068.618 
��tirakler 52.937 1.974 - 54.911 
      
Toplam varlıklar 4.805.068 1.209.391 (890.930) 5.123.529 
     
Toplam yükümlülükler (1.837.966) (646.838) (123.074) (2.607.878) 

 
Özkaynak yöntemiyle de�erlenen 
yatırımların zararlarındaki paylar (6.501) 847 - (5.654) 
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NOT 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
a) ��letme Bölümü (devamı) 

 
  2007 
 Bira Alkolsüz �çecek Da�ıtılmamı� Grup 
  
Satı�lar 2.069.864 964.369 - 3.034.233 
Bölüm içi satı�lar (3.814) (60) - (3.874) 
   
Satı� gelirleri (net) 2.066.050 964.309 - 3.030.359 
  
Brüt kar 1.139.152 396.544 (966) 1.534.730 

 
 

Yatırım harcamaları (Not 18, 19) 254.856 134.646 - 389.502 
 

Nakit çıkı� gerektirmeyen giderler     
Amortisman ve itfa payları (Not 18, 19, 30) 161.354 45.386 - 206.740 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 4.560 1.612 - 6.172 
Ücretli izin kar�ılı�ı 2.406 1.298 - 3.704 
Di�er (6.735) 1.528 - (5.207) 
  
 161.585 49.824 - 211.409 

  
Varlıklar 4.018.290 831.994 (956.576) 3.893.708 
��tirakler - 759 - 759 
   
Toplam varlıklar 4.018.290 832.753 (956.576) 3.894.467 
 
Toplam yükümlülükler (1.263.170) (347.239) (145.090) (1.755.499) 

 
Özkaynak yöntemiyle de�erlenen 
yatırımların zararlarındaki paylar - (331) - (331) 

 
 

b) Co�rafi Bölüm 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle co�rafi bölümlere ili�kin bilgiler a�a�ıdaki gibidir: 
 

  2008 
 Yurt içi Yurt dı�ı Da�ıtılmamı� Grup 
   
Satı�lar 2.113.630 1.567.965 - 3.681.595 
Bölüm içi satı�lar (12.678) - - (12.678) 
       
Satı� gelirleri (net) 2.100.952 1.567.965 - 3.668.917  

 
Varlıklar 3.384.815 2.584.340  (900.537) 5.068.618 
��tirakler 52.937 1.974 -  54.911  
       
Toplam varlıklar 3.437.752 2.586.314   (900.537) 5.123.529 
        
Toplam yükümlülükler (953.626) (1.540.084) (114.168) (2.607.878) 

 
Yatırım harcamaları (Not 18, 19) 181.010 288.279 - 469.289 
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NOT 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
b) Co�rafi Bölüm (devamı) 

 
  2007 
 Yurt içi Yurt dı�ı Da�ıtılmamı� Grup 
Satı�lar 1.769.636 1.272.058 - 3.041.694 
Bölüm içi satı�lar (11.335) - - (11.335) 
      
Satı� gelirleri (net) 1.758.301 1.272.058 - 3.030.359 

 
Varlıklar 2.910.110 1.944.869 (961.271) 3.893.708 
��tirakler - 759 - 759 
  
Toplam varlıklar 2.910.110 1.945.628 (961.271) 3.894.467 
 
Toplam yükümlülükler (717.701) (895.029) (142.769) (1.755.499) 

 
Yatırım harcamaları (Not 18, 19) 218.615 170.887 - 389.502 

 
 
NOT 6. NAK�T VE NAK�T BENZERLER� 
 
  2008 2007 
   
Kasa 871 579 
Banka   
 - vadeli mevduat 654.121 271.247 
 - vadesiz mevduat 32.095 27.913 
Di�er hazır de�erler 51 96 
   
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 687.138 299.835 
   

Faiz geliri tahakkukları 3.037 3.532 
   

 690.175 303.367 
 
Vadeli mevduatların tümü üç aydan kısa vadeli olup, Türk Lirası vadeli mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranları 
%12,0 ile %23,5 arasında de�i�irken (31 Aralık 2007 - %12,7 - %19,0), USD ve EURO vadeli mevduatlar için bu 
oranlar %0,1 ile %10,0 arasındadır (31 Aralık 2007 - %3,4 - %7,2). 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 133.534 TL tutarındaki mevduat, kredi kullanımı için Grup tarafından çe�itli bankalara 
teminat olarak gösterilmi�tir (31 Aralık 2007 – 37.347 TL). 
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NOT 7. F�NANSAL YATIRIMLAR 
 
a) Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar 
 

  2008 2007 
   

Yatırım fonları 2.369 3.874 
Devlet tahvilleri 314 271 
   

 2.683 4.145 
 

Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan yatırım fonları ve devlet tahvilleri bilanço tarihindeki piyasa 
de�eri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmı�tır. 

 
b) Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar 

 
 Nihai oran  
 2008 2007 2008 2007 
     
Alternatifbank A.�. %7,46 %7,46 17.456 39.224 
ZAO Mutena Maltery (Mutena Maltery) %16,66 %16,66 5.204 4.679 
Di�er   786 798 
      
   23.446 44.701 

 
Satılmaya hazır finansal varlıklar ile ilgili hisse senetleri (Alternatifbank hariç) herhangi bir borsada kote 
olmadı�ından ve bu yatırımların rayiç de�erini ölçmek için herhangi bir alternatif metot olmamasından dolayı, bu 
yatırımlar maliyet de�erleriyle yansıtılmı�tır. �MKB’de i�lem gören Alternatifbank hisseleri 31 Aralık 2008 tarihi 
itibariyle borsa rayicinden de�erlendirmeye tabi tutularak konsolide finansal tablolara yansıtılmı�tır. 
 
Kısa vadeli finansal yatırımların ve Alternatifbank hisselerinin piyasa de�eri ile de�erlenmesinden kaynaklanan 
26.823 TL (31 Aralık 2007 – 1.641 TL negatif) tutarındaki negatif de�erleme farkı, ertelenmi� vergi varlı�ı etkisi 
olan 1.341 TL (31 Aralık 2007 - 82 TL ertelenmi� vergi varlı�ı) ile netlenerek konsolide bilanço içerisindeki 
özkaynaklarda yer alan “de�er artı� fonları” kalemi içerisindeki “satılmaya hazır finansal varlıklar de�er artı� 
fonu”nda izlenmektedir. Alternatifbank hisselerinin gerçe�e uygun de�er farkından olu�an 1.202 TL tutarındaki 
zarar ise konsolide gelir tablosu içerisinde “di�er faaliyet giderleri” hesabına yansıtılmı�tır. 
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NOT 8. F�NANSAL BORÇLAR  
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle toplam finansal borçları (finansal kiralama i�lemlerinden borçlar dahil), 1.820.165 TL tutarındaki anapara borçları (31 Aralık 2007 – 
1.051.135 TL) ile 8.861 TL tutarındaki faiz gideri tahakkukları (31 Aralık 2007 – 7.275 TL) olu�turmaktadır. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle finansal borç 
tutarları ve etkin faiz oranları a�a�ıdaki gibidir: 
 
 2008 2007 
Kısa vadeli Tutar Sabit faiz aralı�ı De�i�ken faiz aralı�ı Tutar Sabit faiz aralı�ı De�i�ken faiz aralı�ı 
   
Finansal Borçlar     
     
Türk Lirası krediler 1.008  - - 56.235 %16,7 - %17,5  -

Yabancı para krediler (USD) 173.870  %4,50 - %8,50 Libor + %0,60 - %2,50 45.527 %5,3 - %5,7   Libor + %0,5 - %2,5
Yabancı para krediler (EURO) - - - 11.568 -   Euribor + %2,95
Yabancı para krediler (Di�er) 82.888  %8,00 - %20,00  Kibor  + %1,50 - Kibor + %2,70 192.410 %6,8 - %11,0   Ruribor +  %0,24 

  Mosprime + %1,5
     
 257.766  305.740  
     
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları     
     
Yabancı para krediler (USD) 536.628  %12,00 Libor + %0,70 - %4,25 114.182 %6,0  Libor + %0,55 - %3,55
Yabancı para krediler (EURO) 125   - Euribor + %0,88 - %1,00 35.929 -  Euribor + %0,55 - %0,9
Yabancı para krediler (Di�er) 4.033  % 8,11 Mosprime + %3,60 - -  -
     
 540.786  150.111  
     
Finansal kiralama i�lemlerinden borçlar 643  %6,00 - %14,50  294 %8,5 - %14,5  - 
     
 799.195  456.145  
     
Uzun vadeli     
     
Finansal Borçlar     
     
Yabancı para krediler (USD) 847.248 %12,00 Libor + %0,75 - % 4,25 532.154 -  Libor + %0,7 - %3,55
Yabancı para krediler (EURO) 71.402   -    Euribor + %0,88 - %1,00 19.702 -  Euribor + %0,88 - %0,9
Yabancı para krediler (Di�er) 110.458 %8,11 Mosprime  + %3,6  50.113 %8,1  - 
     
 1.029.108  601.969  
     
Finansal kiralama i�lemlerinden borçlar 723  %6,00 - %14,50 - 296 %12,3 - %14,5  - 
 1.029.831  602.265  
     
 1.829.026  1.058.410  
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NOT 8. F�NANSAL BORÇLAR (devamı) 
 
Uzun vadeli kredilerin (finansal kiralamadan do�an yükümlülük hariç) geri ödeme planlarının dökümü a�a�ıdaki 
gibidir: 
 
  2008 2007 
   

2009 - 406.619 
2010 577.937 147.523 
2011 ve sonrası 451.171 47.827 
    
  1.029.108 601.969 

 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle toplam borçlanmaların 128.009 TL’lik kısmı için (31 Aralık 2007 – 45.613 TL) Grup 
tarafından verilen teminatlar a�a�ıdaki gibidir: 
 
EBI ve ba�lı ortaklıklarıyla ilgili olarak; 
 

� 130.965 TL tutarında nakit teminat (31 Aralık 2007 – 35.295 TL). 
 

� Çe�itli finans kurumları ile yapılan kredi anla�maları uyarınca Efes Karaganda, Efes Moldova ve Efes 
Gürcistan’ın kar da�ıtımı yapabilmesi ilgili finans kurumların onayına tabidir. 

 

 
CC�, ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarıyla ilgili olarak; 
 

� 1.900 TL tutarındaki maddi duran varlıklar (31 Aralık 2007 – 1.442 TL) (Not 18). 
 
Kiracı Olarak – Finansal Kiralama 
 
Grup tarafından finansal kiralama yolu ile elde edilen mülkler, binalar, makine ve ekipman, motorlu araçlar ve 
mobilya ve demirba�lardan olu�maktadır. Finansal kiralama ile ilgili kira ödemeleri dı�ındaki en önemli 
yükümlülükler mülklerin bakımı, sigorta ve vergilerdir. Finansal kiralama anla�malarının vadeleri genellikle 3 yıl ile 
25 yıl arasında de�i�mekte ve çe�itli vadelerde anla�maları yenileme opsiyonu bulunmaktadır. 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle finansal kiralama ile elde edilen maddi duran varlıkların maliyeti sırasıyla 
63.085 TL ve 61.957 TL olup bu tarihler itibariyle net defter de�erleri sırasıyla 10.374 TL ve 12.348 TL’dir. 
 
Kiracı Olarak – Operasyonel Kiralama 
 
Efes Moscow’un bira fabrikalarından biri Moskova �ehri Yönetimi’nden 49 yıllı�ına kiralanan bir arsada kuruludur. 
 
 
NOT 9. D��ER F�NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
 
 
NOT 10. T�CAR� ALACAK VE BORÇLAR 
 
a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 
 

  2008 2007 
   

Ticari alacaklar 423.214 350.675 
Çekler ve alacak senetleri 19.148 14.763 
�üpheli alacak kar�ılı�ı (-) (21.148) (20.660) 
    

  421.214 344.778 
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NOT 10. T�CAR� ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 
 

�üpheli alacak kar�ılı�ının 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 

  2008 2007 
   

1 Ocak bakiyesi 20.660 23.817 
Yıl içinde ayrılan kar�ılık 4.237 2.096 
Konusu kalmayan ve tahsil edilemeyen kar�ılıklar (763) (2.840) 
Satın alınan ba�lı ortaklık yoluyla eklenen 185 - 
�irket satımı yoluyla çıkan (4.911) - 
Yabancı para çevrim farkı 1.740 (2.413) 
    

Dönem sonu bakiyesi 21.148 20.660 
 

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, alacakların vadelerine göre detayı ana hatlarıyla �öyledir; 
 

Vadesi  
gelmemi� 
alacaklar Vadesi geçmi� ama �üpheli alacak kar�ılı�ı ayrılmayan alacaklar 

  
1 aya 

kadar 1-2 ay 2-3 ay >3 ay Toplam 
       

2008 346.917 46.074 9.467 13.735 5.021 421.214 
2007 290.760 29.853 13.834 8.436 1.895 344.778 
       

 
b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar 
 

  2008 2007 
   

Ticari borçlar 203.498 165.688 
   

 
 
NOT 11. D��ER ALACAK VE BORÇLAR 

 
a) Di�er Cari Alacaklar 
 

 2008 2007
  

Di�er alacaklar 7.578 4.776 
Personelden alacaklar 2.204 1.600 
  

 9.782 6.376 
 
b) Di�er Cari Olmayan Alacaklar 
 

 2008 2007 
   

Verilen depozito ve teminatlar 959 133 
Di�er  759 441 
    

 1.718 574 
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NOT 11. D��ER ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 

 
c) Di�er Kısa Vadeli Borçlar 
 

 2008 2007 
   

Gelir vergisi haricinde ödenecek vergi ve harçlar 143.436 129.402 
Alınan depozito ve teminatlar 26.781 25.350 
Di�er 4.150 4.270 
    

 174.367 159.022 
 
d) Di�er Uzun Vadeli Borçlar 
 

 2008 2007 
   

Alınan depozito ve teminatlar 103.073 84.495 
   

 
 
NOT 12. F�NANS SEKTÖRÜ FAAL�YETLER�NDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
 
 
NOT 13. STOKLAR 
 
  2008 2007 
   

Mamul ve ticari emtia stokları 83.951  59.167  
Yarı mamul stokları 48.702  44.983  
Hammadde stokları  196.695  132.764  
Reklam, promosyon ve ambalaj malzemeleri 53.403  34.686  
Malzeme stokları 49.311  38.914  
�i�eler ve kaplar  46.213 56.450  
Yoldaki mallar 10.783  9.324  
Di�er 10.073 6.663  
Stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (-) (8.495) (10.581) 
   

  490.636 372.370 
 
 
Stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ının 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 
 2008 2007 

   
1 Ocak bakiyesi 10.581 12.045 
Yıl içinde ayrılan kar�ılık, net 7.315 1.833 
�mha edilen stoklar (456) - 
�irket satımı yoluyla çıkan                                                                              (8.722) - 
Yabancı para çevrim farkı (223) (3.297) 

   
Dönem sonu bakiyesi  8.495 10.581 
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NOT 14. CANLI VARLIKLAR 
 
Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
 
 
NOT 15. DEVAM EDEN �N�AAT SÖZLE�MELER� ALACAKLARI VE HAKED�� BEDELLER� 
 
Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
 
 
NOT 16. ÖZKAYNAK YÖNTEM�YLE DE�ERLENEN YATIRIMLAR 
 

  2008 2007 

  ��tirak Oranı Tutar ��tirak Oranı Tutar 
     

Turkmenistan CC %16,71 1.974 %16,71 759 
CEB (Not 3) %19,66 52.937 - - 

        

Toplam   54.911   759 

 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihi itibariyle konsolide mali tablolara yansıtılan CEB ve Türkmenistan CC’nin, toplam 
aktif ve yükümlülükleri ile net dönem zararı a�a�ıdaki gibidir: 
 
    

    2008 2007 
     
Toplam Varlıklar  77.244 2.852 
ToplamYükümlülükler  22.333 2.093 
    
Net Varlık   54.911 759 
    
Net Dönem Zararı  (5.654) (331) 
          

 
NOT 17. YATIRIM AMAÇLI GAYR�MENKULLER 
 
Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
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NOT 18. MADD� DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlıklar hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2007 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı  

yoluyla edinilen 
�irket satımı  
yoluyla çıkan 

Yabancı para 
çevrim farkları Transferler (*) 2008 

         

Arsalar ve yerüstü düzenleri 103.239 6.635 (673) 10.739 (2.324) 7.086 6.481 131.183 
Binalar 697.009 15.088 (737) 9.416 (28.637) 53.603 34.891 780.633 

Makine ve ekipman 1.852.923 70.910 (29.075) 25.083 (55.367) 115.463 188.433 2.168.370 

Motorlu araçlar 65.257 7.661 (6.461) 3.230 (4.086) 8.738 2.681 77.020 

Mobilya ve demirba�lar 663.728 121.718 (23.751) 24.178 (7.615) 42.327 705 821.290 

Özel maliyetler 3.100 21 - - - 129 - 3.250 

Devam eden yatırımlar 75.519 243.998 (1.581) 1.137 (425) 13.171 (233.468) 98.351 
        

  3.460.775 466.031 (62.278) 73.783 (98.454) 240.517 (277) 4.080.097 
 

         

Birikmi� amortisman (-) 2007 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı  

yoluyla edinilen 
�irket satımı  
yoluyla çıkan 

Yabancı para 
çevrim farkları 

De�er 
dü�üklü�ü  2008 

         

Arsalar ve yerüstü düzenleri 24.475 5.612 (271) - (1.563) 956 - 29.209 
Binalar 216.562 19.367 (696) - (16.648) 8.740 - 227.325 
Makine ve ekipman 1.135.801 132.279 (15.629) - (31.050) 37.348 1.687 1.260.436 
Motorlu araçlar 34.651 7.560 (6.120) - (2.001) 3.545 - 37.635 
Mobilya ve demirba�lar 458.184 75.283 (20.172) - (5.122) 18.138 - 526.311 
Özel maliyetler 2.062 256 - - - 82 - 2.400 

         

  1.871.735 240.357 (42.888) - (56.384) 68.809 1.687 2.083.316 
         

Net defter de�eri 1.589.040              1.996.781 
 
(*) Maddi olmayan varlıklara, 2008 yılı içerisinde 277 TL net tutarda transfer gerçekle�mi�tir. 
 
� CC�, ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarıyla ilgili olarak; 

 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, teminat amacıyla rehin olarak veya teminat olarak gösterilen 1.900 TL tutarında maddi duran varlık bulunmaktadır (2007 – 1.442 TL) (Not 8). 
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NOT 18. MADD� DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlıklar hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2006 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı  
yoluyla edinilen 

Yabancı para  
çevrim farkları Transferler (*) 2007 

        
Arsalar ve yerüstü düzenleri 88.569 9.372  (446) - (5.476) 11.220 103.239 
Binalar 671.077 25.981  (2.354) - (46.990) 49.295 697.009 
Makine ve ekipman 1.793.762 56.649 (27.213) - (89.771) 119.496 1.852.923 
Motorlu araçlar 67.688 6.630 (9.055) 395 (5.705) 5.304 65.257 
Mobilya ve demirba�lar 611.059  82.054 (18.860) 896 (16.575) 5.154 663.728 
Özel maliyetler 2.849 - - - (180) 431 3.100 
Devam eden yatırımlar 70.040 205.668 (428) - (8.839) (190.922) 75.519 
        

  3.305.044 386.354 (58.356) 1.291 (173.536) (22) 3.460.775 
 

Birikmi� amortisman (-) 2006 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı  
yoluyla edinilen 

Yabancı para  
çevrim farkları 

De�er  
dü�üklü�ü 2007 

        
Arsalar ve yerüstü düzenleri 23.693 1.543 (97) - (664) - 24.475 
Binalar 205.882 18.565 (806) - (7.381) 302 216.562 
Makine ve ekipman 1.077.670 113.519 (19.057) - (33.388) (2.943) 1.135.801 
Motorlu araçlar 38.472 6.215 (7.265) - (2.771) - 34.651 
Mobilya ve demirba�lar 418.644 63.650 (16.625) - (7.485) - 458.184 

Özel maliyetler 1.575 604 - - (117) - 2.062 
       

  1.765.936 204.096 (43.850) - (51.806) (2.641) 1.871.735 
       

Net defter de�eri 1.539.108   1.589.040 
 
(*) Maddi olmayan varlıklara, 2007 yılı içerisinde 22 TL net tutarda transfer gerçekle�mi�tir. 
 
� CC�, ba�lı ve mü�terek yönetime tabi ortaklıklarıyla ilgili olarak; 

 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, teminat amacıyla rehin olarak veya teminat olarak gösterilen 1.442 TL tutarında maddi duran varlık bulunmaktadır (31 Aralık 2006 – 1.740 TL).



Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim �irketi 
 
31 Aralık 2008 Tarihi �tibariyle 
KONSOL�DE F�NANSAL TABLO D�PNOTLARI (Devamı)  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL)) 
 

 
(37)

NOT 19. MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2007 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı 

yoluyla edinilen 
�irket satımı 
yoluyla çıkan 

Yabancı para 
çevrim farkları Transferler 2008 

        

�i�eleme ve da�ıtım anla�maları 107.197 - - 18.221 - 35.824 - 161.242 
Markalar 107.870 - - 35.641 - 20.487 - 163.998 
Haklar 13.652 796 (6) 891 - 161 277 15.771 
Di�er kalemler 15.579 2.462 (193) 529 (1.286) 1.986 - 19.077 
         

 244.298 3.258 (199) 55.282 (1.286) 58.458 277 360.088 
 

Birikmi� itfa payı (-) 2007 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı 

yoluyla edinilen 
�irket satımı 

 yoluyla çıkan 
Yabancı para  

çevrim farkları 
De�er 

Dü�üklü�ü 2008 
         

�i�eleme ve da�ıtım anla�maları - - - - - - - - 
Markalar - - - - - - - - 
Haklar 7.552 1.339 - - - (3) - 8.888 
Di�er kalemler 8.168 1.798 (31) - (533) 612 - 10.014 

         

 15.720 3.137 (31) - (533) 609 - 18.902 
       

Net defter de�eri 228.578      341.186 
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NOT 19. MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıklar hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2006 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı  
yoluyla edinilen 

Yabancı para  
çevrim farkları Transferler 2007 

        

�i�eleme ve da�ıtım anla�maları 129.146 - - - (21.949) - 107.197 
Markalar 126.047 - - - (18.177) - 107.870 
Haklar 13.579 68 (9) - (8) 22 13.652 
Di�er kalemler 14.106 3.080 (52) 3 (1.558) - 15.579 

        

 282.878 3.148 (61) 3 (41.692) 22 244.298 
 

Birikmi� itfa payı (-) 2006 Giri�ler Çıkı�lar 
�irket satın alımı  
yoluyla edinilen 

Yabancı para  
çevrim farkları De�er Dü�üklü�ü 2007 

      
�i�eleme ve da�ıtım anla�maları - - - - - - - 
Markalar - - - - - - - 
Haklar 6.188 1.366 (1) - (1) - 7.552 
Di�er kalemler 7.795 1.278 (52) - (853) - 8.168 

        

 13.983 2.644 (53) - (854) - 15.720 
        

Net defter de�eri 268.895      228.578 
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NOT 19. MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (devamı) 
 
Sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar de�er dü�üklü�ü testi 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı de�eri, geri kazanılabilir 
de�eri ile kar�ıla�tırılarak de�er dü�üklü�ü testine tabi tutulmu�tur. Söz konusu çalı�manın neticesinde de�er 
dü�üklü�ü tespit edilmemi�tir. 
 
NOT 20. �EREF�YE 
 
�erefiyenin yıl içerisindeki hareketi a�a�ıdaki gibidir: 
 

 2008 2007 
  

1 Ocak bakiyesi 815.806 900.767 
Giri�ler (Not 3) 49.829 4.019 
Çıkı�lar (19.862) - 
Satı� opsiyonları de�erleme farkı (Not 23) (47.994) - 
�erefiye de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (Not 3) - (927) 
Dönem içi yabancı para çevrim farkları 68.727 (88.053) 
 

  

31 Aralık bakiyesi 866.506 815.806 
 
�erefiye de�er dü�üklü�ü testi 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle �erefiye kayıtlı de�eri, geri kazanılabilir de�eri ile kar�ıla�tırılarak de�er dü�üklü�ü 
testine tabi tutulmu�tur. Söz konusu çalı�manın neticesinde de�er dü�üklü�ü tespit edilmemi�tir. 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle �erefiyenin i�letme ve co�rafi bölümlerine göre da�ılımı a�a�ıdaki gibidir: 
 

 2008 
 Bira Alkolsüz �çecek Grup 
    

Yurt içi 50.099  235.602  285.701  
Yurt dı�ı 547.798  33.007  580.805  
    

Grup 597.897 268.609 866.506 
 

 2007 
 Bira Alkolsüz �çecek Grup 
    

Yurt içi 50.099 235.602 285.701 
Yurt dı�ı 513.995 16.110 530.105 
    

Grup 564.094 251.712 815.806 
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NOT 21. DEVLET TE�V�K VE YARDIMLARI 
 
Grup’un de�i�mi� bulunan yatırım indirimi mevzuatının geçi� hükümleri çerçevesinde yatırım indiriminden 
yararlanmayı tercih etmi� olan �irketlerinde 31 Aralık 2008 itibariyle vergi matrahından dü�ülebilecek yatırım 
indirimi kalmamı�tır (31 Aralık 2007 – 16.209 TL). 
 
 
NOT 22. KAR�ILIKLAR, KO�ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle borç kar�ılıklarının detayı a�a�ıdaki gibidir : 
 
 2008 2007 
   

Ücretli izin kar�ılı�ı 16.023 12.198 
Yönetim primi kar�ılı�ı 1.698 2.758 
Di�er 514 197 
    

 18.235 15.153 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, ücretli izin kar�ılı�ının hareketi a�a�ıdaki gibidir: 
 
 2008 2007 
   
1 Ocak bakiyesi 12.198 9.784 
Yapılan ödemeler (864) (654) 
Cari dönem provizyonu 3.885 3.704 
Satın alınan ba�lı ortaklık yoluyla eklenen 181 - 
Yabancı para çevrim farkı 623 (636) 

   
 16.023 12.198 
   
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, yönetim primi kar�ılı�ının hareketi a�a�ıdaki gibidir: 
 
 2008 2007 
   
1 Ocak bakiyesi 2.758 1.988 
Yapılan ödemeler (15.938) (15.227) 
Cari dönem provizyonu 14.508 15.997 
Yabancı para çevrim farkı 370 - 

   
 1.698 2.758 
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NOT 23. TAAHHÜTLER 
 
Anadolu Efes, Ef-Pa ve Tarbes 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle bankalara, satıcılara ve gümrüklere verilmi� olan teminat mektuplarının 
tutarı sırasıyla 7.994 TL ve 4.903 TL’dir. 
 
EBI ve Ba�lı Ortaklıkları 
 
a) Hisse Senedi Satı� Opsiyonları 
 

EBRD’ye, EBI tarafından EBRD’nin Efes Moscow’un sermayesine ilk katılımının 7. ve 10. yıl dönümleri 
arasında (2008 ve 2011) uygulanabilir olmak üzere bir hisse senedi satı� opsiyonu tanınmı�tır. Bu hisse senedi 
satı� opsiyonu ile EBRD, elindeki Efes Moscow hisselerini ba�ımsız bir de�erlendirme yaptırılarak belirlenen 
bir fiyattan EBI’ya satma hakkını elinde bulundurmaktadır. 

 
UMS 32 “Finansal Araçlar”da yapılan düzenlemeye paralel olarak, yukarıda belirtilen hisse satı� opsiyonu, 
makul de�erini gösterecek biçimde, Grup’un konsolide finansal tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmi�tir. 
Çe�itli de�erleme teknikleri ve varsayımlara göre belirlenen ve makul de�eri 101.400 TL (31 Aralık 2007 - 
119.739 TL) olan satı� opsiyonu yükümlülü�ü, konsolide bilançoda “di�er kısa vadeli yükümlülükler” kalemi 
içerisinde gösterilmi�tir. 

 
OAO Krasny Vostok Agro (KV Agro)’ya EBI tarafından, 2007 ve 2010 yılları arasında uygulanabilir olmak 
üzere bir hisse senedi satı� opsiyonu tanınmı�tır. Bu hisse senedi satı� opsiyonu ile KV Agro, elinde bulunan 
%6,7 oranındaki KV Grubu hisselerini, hisse sayısının 0,395 USD ile çarpılması ve opsiyon gününden 
tamamlanma gününe kadarki Libor + %4,9 faiz oranıyla hesaplanan faiz tahakkukunun üzerine eklenmesiyle 
veya KV Grubu’nun, faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) dokuz çarpanıyla çarpılması ve bu 
tutardan net borçlulu�un dü�ülmesiyle belirlenen bir fiyattan EBI’ya satma hakkını elinde bulundurmaktadır. 
Çe�itli de�erleme teknikleri ve varsayımlara göre belirlenen ve makul de�eri 43.530 TL (31 Aralık 2007 - 
28.188 TL) olan satı� opsiyonu yükümlülü�ü, konsolide bilançoda “di�er kısa vadeli yükümlülükler” kalemi 
içerisinde gösterilmi�tir. 

 
EBRD ve KV Agro’ya tanınan Efes Moscow ve KV Grubu hisseleri satı� opsiyonlarının de�erlemesinden 
kaynaklanan 47.994 TL tutarında negatif de�erleme farkı konsolide finansal tablolara �erefiye hesabına 
yansıtılmı�tır (Not 20). 
 

 
b) Vergi ile �lgili ve Yasal Konular  
 

Grup’un yurt dı�ında faaliyette bulundu�u bölgelerin ço�unda, vergilendirme ve yabancı para ile yapılan 
i�lemlerle ilgili yasalar ve düzenlemeler, hükümetlerin planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçi� ile ilgili 
yaptı�ı çalı�maların sonucunda geli�me göstermeye devam etmektedir. Çe�itli yasalar ve düzenlemeler her 
zaman yazılı olarak ifade edilmemi�tir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel, bölgesel ve milli vergi 
otoriteleri, ilgili ülkelerin merkez bankası ve maliye bakanlı�ı’nın yorumuna tabidir. Vergi beyanları ve di�er 
yasal alanlar (örne�in gümrükler ve para birimi kontrolü), yasalarla ceza kesme ve faiz oranı uygulama hakkı 
verilmi� çe�itli otoriteler tarafından gözden geçirme ve incelemeye tabidir. Bu, Grup’un yurt dı�ında a�ırlıklı 
olarak faaliyette bulundu�u bölgelerde, daha geli�mi� vergi sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili 
riskler yaratmaktadır. 
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NOT 23. TAAHHÜTLER (devamı) 
 
CC�, Ba�lı ve Mü�terek Yönetime Tabi Ortaklıkları 
 
 Teminat Mektupları 
 

CC�’nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, çe�itli kurulu�lara verdi�i 25.365TL tutarında teminat mektubu 
bulunmaktadır (31 Aralık 2007 – 2.345 TL). 

 
Operasyonel Kiralama 

 
CC�’nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözle�meleri kapsamında 
gelecek dönemlere ait ödenmesi gereken en az yükümlülük tutarı 7.759 TL’dir (31 Aralık 2007 - 3.666 TL). 

 
NOT 24. ÇALI�ANLARA SA�LANAN FAYDALAR 
 
a) Çalı�anlara Sa�lanan Kısa Vadeli Faydalar 
 

Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
 
b) Çalı�anlara Sa�lanan Uzun Vadeli Faydalar 
 

  2008 2007 
   

Kıdem tazminatı yükümlülü�ü 25.604 23.676 
Uzun vadeli te�vik planı kar�ılı�ı 4.729 1.876 
    

 30.333 25.552 
 

 
Kıdem Tazminatı Yükümlülü�ü 
 
Mevcut i� kanunu gere�ince, Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren �irketleri, emeklilik nedeni ile i�ten ayrılan 
veya istifa ve kötü davranı� dı�ındaki nedenlerle i�ine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdürler. Bu ödemeler, 30 günlük ücret üzerinden çalı�ılan yıl ba�ına, çalı�anın ayrıldı�ı tarihte 
geçerli olan ücretle hesaplanır (31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde kıdem tazminatı tavanı sırasıyla 2,1732 TL 
ve 2,0302 TL’dir). Grup, 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolarında, kıdem 
tazminatını projeksiyon metodunu kullanarak ve tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin i�ten ayrılması 
veya i�ine son verilmesi ile ilgili �irketin kendi deneyimlerinden do�an bilgilere dayanarak ve hak kazanılan 
menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlarını kullanarak indirgenmi� net de�erinden 
hesaplamı�tır.  

 
Bilanço tarihindeki yükümlülü�ü hesaplamak için kullanılan ba�lıca aktüer varsayımları a�a�ıdaki gibidir: 

 
  2008 2007 

   

�skonto oranı %12,0 %11,0 
Beklenen ücret / limit artı� oranları %5,4 %5,0 
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NOT 24. ÇALI�ANLARA SA�LANAN FAYDALAR (devamı) 
 
b) Çalı�anlara Sa�lanan Uzun Vadeli Faydalar (devamı) 
 

Kıdem Tazminatı Yükümlülü�ü (devamı) 
 

 
Konsolide mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı kar�ılı�ının hareketi a�a�ıdaki gibidir: 
 
  2008 2007 

   
1 Ocak bakiyesi 23.676 20.385 
Ödemeler (3.475) (2.881) 
Faiz gideri 2.841 2.242 
Yıl içinde ayrılan kar�ılık 2.350 3.930 
Satın alınan mü�terek yönetime tabi ortaklık ile elde edilen 212 - 

   
 25.604 23.676 

 
 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, uzun vadeli te�vik planı kar�ılı�ının hareketi a�a�ıdaki gibidir: 
 

  2008 2007 
   

1 Ocak bakiyesi 1.876 1.311 
Yapılan ödemeler (1.582) (915) 
Cari dönem provizyonu 2.996 2.006 
Yabancı para çevrim farkı 1.439 (526) 

   
 4.729 1.876 

 
NOT 25. EMEKL�L�K PLANLARI 
 

Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
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NOT 26. D��ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
a) Di�er Dönen Varlıklar 
 

  2008 2007 
   

�ndirilecek veya transfer edilen Katma De�er Vergisi (KDV) 56.294 42.808 
Pe�in ödenen vergiler 34.705 17.568 
Pe�in ödenen giderler  33.232 30.091 
Satıcılara verilen avanslar 29.723 25.889 
Di�er 2.683 1 
    

 156.637  116.357  
 
b) Di�er Duran Varlıklar 
 

  2008 2007 
   

Pe�in ödenen giderler 16.687 17.863 
Tecil ve terkini bekleyen KDV ve di�er vergiler 4.612 8.055 
Verilen avanslar 4.522 17.159 
Di�er 64 - 
    

  25.885 43.077 
 
c) Di�er Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 

  2008 2007 
   

Satı� opsiyonu yükümlülü�ü (Not 23) 144.930 147.927 
Gider tahakkukları 32.835 19.326 
Alınan avanslar  8.130 1.612 
Personele borçlar 3.817 3.550 
Di�er 230 270 
    

  189.942 172.685 
 
 
d) Di�er Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 

  2008 2007 
   

Tecil ve terkini beklenen KDV ve di�er vergiler 4.560 5.418 
Di�er 455 716 
    

  5.015 6.134 
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NOT 27. ÖZKAYNAKLAR 
 
a) Sermaye ve Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi 
 

 2008 2007 
Her bir hisse için 1 tam TL nominal de�er    
Kayıtlı sermaye tavanı 900.000 900.000 
Çıkarılmı� sermaye 450.000 450.000 

 
 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle �irket’in hissedarları ve sahip oldukları hisse oranları a�a�ıdaki 
gibidir: 

 

 2008 2007 
 Tutar % Tutar % 
     

Yazıcılar Holding A.�. 139.082 30,91 139.082 30,91 
Özilhan Sınai Yatırım A.�. 78.910 17,54 78.746 17,50 
Anadolu Endüstri Holding A.�. 35.292 7,84 35.292 7,84 
Halka açık ve di�er 196.716 43,71 196.880 43,75 
     

Çıkarılmı� sermaye 450.000 100,00 450.000 100,00 
     

Enflasyon düzeltme etkisi 63.583  63.583  
     

 513.583  513.583  
 

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 
Sermayeyi temsil etmeyen kurucu intifa senetleri, ana sözle�me gere�i da�ıtılabilir kardan çıkarılmı� 
sermayenin %10’u kadar bir miktar dü�üldükten sonra kalan mebla�ın %2’si kadar kardan pay almaktadır. 
�ntifa senedi sahiplerinin payları dü�üldükten sonra kalanın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine e�it da�ıtılmaktadır. 

 
b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler, De�er Artı� Fonları, Geçmi� Yıllar Karlar 
 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, birinci tertip yasal yedekler �irket’in ödenmi� sermayesinin (SPK’nın 
yayınladı�ı tebli�lere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmi� sermaye) %20’sine ula�ıncaya kadar, 
kanuni net dönem karının (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmi� kar) %5’i olarak ayrılır. �kinci tertip yasal 
yedekler ise ödenmi� sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmi� sermaye) %5’ini a�an da�ıtılan 
karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmi� sermayenin %50’sini geçmedi�i sürece 
sadece zararları netle�tirmek için kullanılabilir, bunun dı�ında herhangi bir �ekilde kullanılması mümkün 
de�ildir. 
 
Halka açık �irketler, temettü da�ıtımlarını SPK’nın öngördü�ü �ekilde a�a�ıdaki gibi yaparlar: 
 
25 �ubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da�ıtılabilir kar 
üzerinden SPK’nın asgari kar da�ıtım zorunlulu�una ili�kin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar da�ıtım 
tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan da�ıtılabilir kardan kar�ılanabilmesi durumunda, bu tutarın 
tamamının, kar�ılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net da�ıtılabilir karın tamamı da�ıtılacaktır. 
SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı 
olması durumunda ise kar da�ıtımı yapılmayacaktır.  
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NOT 27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 
b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmı� Yedekler, De�er Artı� Fonları, Geçmi� Yıllar Karlar (devamı) 

 
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden 
elde ettikleri karların da�ıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak payları borsada i�lem gören anonim 
ortaklıklar için, asgari kar da�ıtım oranının Seri: IV, No: 27 Tebli�i’nin 5’inci maddesinde belirtildi�i üzere 
%20 olarak uygulanmasına, bu da�ıtımın genel kurullarında alacakları karara ba�lı olarak nakit ya da 
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara da�ıtılması ya da 
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da�ıtılması suretiyle gerçekle�tirilebilmesine karar verilmi�tir. 
 
Yine anılan karar uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü�ü bulunan i�letmelerce da�ıtılabilir 
karın hesaplanmasında, konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba�lı ortaklık, mü�terek 
yönetime tabi te�ebbüs ve i�tiraklerden ana ortaklı�ın konsolide finansal tablolarına intikal eden kar tutarlarının, 
�irketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından kar�ılanabildi�i sürece, genel kurullarınca kar da�ıtım 
kararı alınmı� olmasına bakılmaksızın, da�ıtacakları kar tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya �li�kin Esaslar Tebli�i çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri 
finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar 
verilmi�tir. 

 
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile ola�anüstü yedeklerin kayıtlı de�erleri bedelsiz sermaye artırımı, 
nakit kar da�ıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak sermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit 
kar da�ıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır. 
 
�irketin dönem karı ve kar da�ıtımına konu edilebilecek di�er yasal kaynakların toplam tutarı 31 Aralık 2008 
itibariyle 921.365 TL’dir. 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihi itibariyle özkaynak kalemlerinin nominal de�erleri, özkaynak enflasyon 
düzeltmesi farkları ve dönü�türülmü�  de�erleri a�a�ıdaki gibidir: 
 

2008 Nominal de�erler Öz sermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları 

Dönü�türülmü� 
de�erler 

    

Sermaye 450.000 63.583 513.583 
Yasal yedekler 83.953 74.697 158.650 
Ola�anüstü yedekler 257.543 26.091 283.634 
    

 791.496 164.371 955.867 
    

Özel yedekler   811 
Yabancı para çevrim farkları   19.791 
Birikmi� karlar   1.177.677 
    

Toplam ana ortaklı�a 
 ait özkaynaklar   2.154.146 

 
 

2007 Nominal de�erler Öz sermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları 

Dönü�türülmü� 
de�erler 

    

Sermaye 450.000 63.583 513.583 
Yasal yedekler 60.419 74.697 135.116 
Ola�anüstü yedekler 159.353 26.091 185.444 
    

 669.772 164.371 834.143 
    

Özel yedekler   26.293 
Yabancı para çevrim farkları   (155.019) 
Birikmi� karlar   1.116.136 
    

Toplam ana ortaklı�a  
ait özkaynaklar   1.821.553 
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NOT 28. SATI�LAR VE SATI�LARIN MAL�YET� 
 
Satı� Gelirleri   2008 2007 
   

Yurt içi gelirler 2.100.952 1.758.301 
Yurt dı�ı gelirler 1.567.965 1.272.058 
   

Toplam Satı� Gelirleri (net) 3.668.917 3.030.359 
   

Satı�ların Maliyeti (-)   
   

Envanterdeki de�i�im, net 1.413.065 1.150.813 
Maddi ve maddi olmayan varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri 124.899 110.162 
Personel giderleri 102.048 90.336 
Yakıt, su, enerji giderleri 85.382 63.946 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 1.204 1.361 
Di�er giderler 134.109 79.011 
   

Toplam Satı�ların Maliyeti 1.860.707 1.495.629 
    

Brüt Esas Faaliyet Karı 1.808.210 1.534.730 
 
1 Ocak – 31 Aralık 2008 ve 2007 hesap dönemlerinde, Grup’un Türkiye’deki bira satı�larından kaynaklanan toplam 
satı� vergisi (ÖTV) tutarı sırasıyla 968.871 TL ve 860.331 TL’dir. 
 
 



Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim �irketi 
 
31 Aralık 2008 Tarihi �tibariyle 
KONSOL�DE F�NANSAL TABLO D�PNOTLARI (Devamı)  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL)) 
 

 
(48)

NOT 29. FAAL�YET G�DERLER� 
 

 2008 2007 
   

Pazarlama, satı� ve da�ıtım giderleri (913.028) (757.954) 
Genel yönetim giderleri (306.890) (261.020) 
   
 (1.219.918) (1.018.974) 

 
 
a) Pazarlama, satı� ve da�ıtım giderleri 
 

 2008 2007 
   

Reklam, satı� ve pazarlama giderleri 397.352 345.081 
Personel giderleri 161.628 134.050 
Nakliye ve da�ıtım giderleri 160.761 124.053 
Maddi ve maddi olmayan varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri 102.812 82.443 
Elektrik, su ve haberle�me giderleri 19.021 15.230 
Kira giderleri 10.535 5.635 
Tamir ve bakım giderleri 6.894 5.971 
Stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı, net 6.859 1.833 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 1.393 1.600 
Di�er giderler 45.773 42.058 
   

 913.028 757.954 
 
 
b) Genel yönetim giderleri 
 

 2008 2007 
   

Personel giderleri 138.124 120.765 
Dı�arıdan sa�lanan fayda, hizmetler ve danı�manlık giderleri 52.768 43.309 
Vergi (gelir vergisi hariç) giderleri 17.297 15.849 
Maddi ve maddi olmayan varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri 15.238 13.745 
��letme ve haberle�me giderleri 9.188 8.245 
Toplantı ve seyahat giderleri 4.827 3.945 
Sigorta giderleri 3.984 2.175 
Tamir ve bakım giderleri 3.882 3.627 
Ücretli izin kar�ılı�ı 3.426 3.290 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı 2.594 3.211 
Di�er giderler 55.562 42.859 
   

 306.890 261.020 
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NOT 30. N�TEL�KLER�NE GÖRE G�DERLER 
 
a)  Amortisman ve �tfa Giderleri 
 

 2008 2007 
   

Satı�ların maliyeti (124.899) (110.162) 
Pazarlama, satı� ve da�ıtım giderleri (102.812) (82.443) 
Genel yönetim giderleri (15.238) (13.745) 
Di�er faaliyet giderleri (545) (390) 
  

 (243.494) (206.740) 
 
 
 
b) Personel Giderleri 

 
 2008 2007 
   

Satı�ların maliyeti (102.048) (90.336) 
Pazarlama, satı� ve da�ıtım giderleri (161.628) (134.050) 
Genel yönetim giderleri (138.124) (120.765) 
   

 (401.800) (345.151) 
 
 
NOT 31. D��ER FAAL�YET GEL�R / G�DERLER� 

 
a) Di�er Faaliyet Gelirleri 

 
  2008 2007 
      

Ba�lı ortaklık satı�ından elde edilen gelir (Not 3) 41.621 - 
Maddi duran varlık satı� karı 18.068 6.139 
Hurda ve di�er malzeme satı� gelirleri 7.238 8.819 
Sigorta gelirleri 2.708 166 
Negatif �erefiye (Not 3) 579 - 
Maddi varlık de�er dü�üklü�ü iptali - 3.160 
Alkolsüz içecek marka satı� karı - 5.211 
Di�er gelirler 12.183 9.859 
   
 82.397 33.354 

 
  

b) Di�er Faaliyet Giderleri 
 

  2008 2007 
     

Ba�ı�lar (22.516) (19.389) 
Maddi duran varlık satı� zararı (9.607) (5.388) 
Maddi varlık de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (1.687) (518) 
Finansal yatırımlar de�er dü�üklü�ü zararı (Not 7) (1.202) - 
�erefiye de�er dü�üklü�ü zararı (Not 3) - (927) 
Di�er giderler (8.162) (11.060) 
   

 (43.174) (37.282) 
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NOT 32. F�NANSAL GEL�RLER 
 
  2008 2007 
   

Kur farkı geliri 140.601 125.931 
Faiz gelirleri 45.599 33.966 
Türev i�lemlerinden kaynaklanan gelir 1.227 - 
   
 187.427 159.897 

 
 
NOT 33. F�NANSAL G�DERLER 
 
  2008 2007 
   

Kur farkı gideri (353.689) (65.507) 
Faiz giderleri (90.597) (85.935) 
Türev i�lemlerinden kaynaklanan gider (1.504) (8.617) 
Di�er finansman giderleri (8.523) (9.883) 
   
 (454.313) (169.942) 

 
 
NOT 34. SATI� AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 
FAAL�YETLER 
 
Yoktur (31 Aralık 2007 - Yoktur). 
 
 
NOT 35. VERG� VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER� 
 
Grup, faaliyetlerini sürdürdü�ü ülkelerin vergi kanunları ile di�er mevzuatlar dahilinde vergilendirmeye tabidir. 
 
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2007 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili oldu�u hesap döneminin sonunu 
takip eden dördüncü ayın yirmi be�inci günü ak�amına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek seferde 
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle olu�an kazançlar üzerinden %20 (2007 - %20) 
oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu �ekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan 
vergiden mahsup edilmektedir. 
 
Türkiye’deki vergi mevzuatı uyarınca, mali zararlar olu�tukları yılı takip eden en fazla be� yıl boyunca ileriye 
ta�ınabilirler. Ayrıca vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi idaresince be� yıl içerisinde 
incelenebilmektedir. 
 
Türkiye’deki vergi mevzuatı, konsolide vergi beyannamesi verilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle, konsolide 
finansal tablolardaki vergi kar�ılı�ı, konsolide edilen her bir �irket için ayrı ayrı hesaplanmı�tır. 
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NOT 35. VERG� VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER� (devamı) 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vergi gelir ve giderlerinin ana bile�enleri a�a�ıdaki gibidir: 
 
  2008 2007 
   

Cari dönem vergi gideri (95.572) (112.128) 
Ertelenen vergi geliri / (gideri), net 29.267 727 
    

  (66.305) (111.401) 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Anadolu Efes’in faaliyette oldu�u ülkede kullanılan vergi oranı ile teorik 
olarak hesaplanan vergi tutarı ile toplam gelir vergisinin mutabakatı a�a�ıdaki gibidir: 
 
  2008 2007 
   

Vergi öncesi konsolide kar 354.975 501.452 
Vergi oranı %20 %20 
Vergi kar�ılı�ı (70.995) (100.290) 
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (5.229) (3.403) 
Vergiye tabi olmayan gelirlerin etkisi 13.800 4.269 
Daha önce ertelenmi� vergi varlı�ı olu�turulmayan geçmi� yıl zararlarına 

ertelenmi� vergi varlı�ı ayrılması 24.471 98 
Yıl içindeki zararına ertelenmi� vergi varlı�ı ayrılmayan ba�lı ortaklıkların etkisi (33.301) (4.261) 
Raporlanan sonuçlar ile yasal sonuçlar arasındaki kalıcı farklar (6.670) (6.685) 
Farklı vergi oranlarının etkisi 11.619 (1.129) 
    

 (66.305) (111.401) 
 
Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri 
 
 Varlık Yükümlülük Net 

  
2008 

 
2007 

 
2008 

 
2007 

 
2008 

 
2007 

    
Maddi ve maddi olmayan duran valıklar - - (69.044) (58.443) (69.044) (58.443) 
Stoklar 2.085 942 - - 2.085 942 
Ta�ınan zararlar 50.760 15.756 - - 50.760 15.756 
Kıdem tazminatı ve di�er haklar 8.461 7.115 - - 8.461 7.115 
Di�er 17.959 17.197 - - 17.959 17.197 
       
 79.265 41.010 (69.044) (58.443) 10.221 (17.433) 
       
 
 
Net ertelenen vergi yükümlülü�ünün hareket tablosu a�a�ıdaki gibidir: 
 
 2008 2007 
   

1 Ocak itibariyle (17.433) (18.833) 
Konsolide gelir tablosuna kaydedilen 29.267 727 
Özkaynaklara kaydedilen (Not 7) 1.341 82 
Satın alınan �irketler yoluyla elde edilen (4.046) - 
Yabancı para çevrim farkı 1.092 591 
   

31 Aralık itibariyle 10.221 (17.433) 
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NOT 36. H�SSE BA�INA KAZANÇ 
 
Hisse ba�ına kazanç, sermayedarlara atfedilebilen cari dönem net dönem kar/(zarar)'ının hesap dönemi boyunca 
i�lem gören hisse senetlerinin a�ırlıklı ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 
 
A�a�ıdaki tablo, hisse ba�ına kazanç hesaplamasında kullanılan net dönem karı ve hisse senedi bilgilerini 
yansıtmaktadır. 
 
  2008 2007 
   

Net dönem karı (ana ortaklık payları) 309.678 374.482 
A�ırlıklı ortalama hisse sayısı 450.000.000 450.000.000 
Hisse ba�ına net kar (tam TL) 0, 69 0, 83 

 
Finansal tablo tarihi ve bu konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi arasında, hisse senetleri veya potansiyel 
hisse senetlerini içeren ba�ka i�lemler gerçekle�memi�tir. 
 
 
NOT 37. �L��K�L� TARAF AÇIKLAMALARI 
 
a) �li�kili Taraflarla �lgili Bakiyeler 
 

i) �li�kili Taraflarla �lgili Banka ve Menkul Kıymet Bakiyeleri 
 

 2008 2007 
   

Alternatifbank (2) (5) 178.032 112.009 
Alternatif Yatırım A.�. (5) 2.683 4.145 
   

 180.715 116.154 
 

ii) �li�kili Taraflardan Alacaklar 
 

 2008 2007 
   

Mutena Maltery (2) 3.065 399 
Turkmenistan CC (3) 131 101 
Alternatifbank (2) (5) - 5.650 
Anadolu Sa�lık Merkezi �ktisadi ��letmesi (ASM) (5) - 1.540 
Di�er 677 94 
   

 3.873 7.784 
 

iii) �li�kili Taraflara Borçlar 
 

 2008 2007 
   

Mutena Maltery (2) 9.667 6.020 
Oyex Handels GmbH (5) 2.488 4.173 
Anadolu Bili�im Hizmetleri A.�. (2) (5) 1.443 1.857 
AEH (1) (4) 1.395 3.002 
Di�er 1.640 1.979 
   

 16.633 17.031 
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NOT 37. �L��K�L� TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
b) �li�kili Taraflarla Yapılan ��lemler 
 

i) Mal Alımı ve Di�er Giderler 
 

 2008 2007 
   

Oyex Handels GmbH (5) 23.666 15.772 
Anadolu Vakfı 22.505 18.870 
Efes Pilsen Spor Kulübü 22.000 25.500 
Anadolu Bili�im Hizmetleri A.�. (2) (5) 12.895 11.039 
AEH (1) (4) 12.049 8.310 
Mutena Maltery (2) 8.412 10.401 
Çelik Motor Ticaret A.�. (5) 6.616 3.600 
Efes Turizm ��letmeleri A.�. (5) 5.882 3.082 
AEH Münih (5) 4.970 2.567 
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.�. (1) 1.046 1.079 
Di�er 2.358 2.345 
   

 122.399 102.565 
 
ii) Finansal Gelir / (Gider), Net 

 
 2008  2007 
   

Alternatifbank (2) (5) 32.612 13.299 
AEH (4)  1.487 - 
   
 34.099 13.299 

 
iii) Di�er Gelir / (Gider), Net 

 
 2008 2007 
   

Alternatifbank (2) (5) 216 202 
Anadolu Bili�im Hizmetleri A.�. (2) (5) 80 205 
Anadolu Restaurant ��l. Ltd. �ti. (5) 68 40 
Di�er 399 359 
   

 763 806 
 

(1) Yazıcılar Holding A.�. (hissedar)’nin ili�kili tarafı 
(2) Grup’un uzun vadeli finansal yatırımı 
(3) CC�’nin ili�kili tarafı 
(4) Grup’un hissedarı 
(5) AEH (hissedar)’nin ili�kili tarafı 
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NOT 37. �L��K�L� TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 
31 Aralık 2008 itibariyle, Yönetim Kurulu ba�kan ve üyeleriyle, genel müdür, direktör gibi toplam 51 (31 Aralık 
2007 – 53) üst düzey yöneticiye cari dönemde sa�lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı a�a�ıdaki gibidir:
  
 
 2008 2007 
   

Yönetim Kurulu ba�kan ve üyeleri 8.921 8.512 
Üst düzey yöneticiler 13.120 13.871 

   
 22.041 22.383 
 
 
NOT 38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� 
 
Kullanılan belli ba�lı finansal araçlar banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. 
Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç, operasyonlar için finansman yaratmaktır. Ayrıca direkt olarak faaliyetlerden 
ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlar da mevcuttur.  
 
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. Grup 
yönetimi bu riskleri a�a�ıda belirtildi�i gibi yönetmektedir. Ayrıca finansal araçların kullanılmasında ortaya çıkabilecek 
piyasa riski de takip edilmektedir. 

 
a) Faiz Riski 

 
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi oldu�u faiz oranlarının de�i�iminin etkisinden do�an 
faiz riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten korunma 
amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir. 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup uluslararası piyasalarda faiz oranlarında ortaya çıkabilecek dalgalanma 
etkilerinden korunmak amacıyla çe�itli finans kurulu�larıyla toplam 25,1 milyon USD tutarındaki kredilerle 
ilgili olarak vadeli faiz oranı de�i�imi sözle�melerine taraf olmu�tur. 
 
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. 
Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki de�i�ikliklerden etkilenmektedir. 
Grup’un faiz oranlarındaki de�i�ikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç 
yükümlülükleriyle ili�kilidir. 

 
Grup’un 31 Aralık 2008 tarihinde yabancı para birimi cinsinden olan de�i�ken faizli kredilerinin faizi 100 baz 
puan yüksek / dü�ük olur ve di�er tüm de�i�kenler sabit kalırsa, de�i�ken faiz oranlı kredilerden kaynaklanan 
yüksek /dü�ük faiz giderinin, bir sonraki raporlama dönemi olan 31 Mart 2009 tarihinde sona eren döneme ait 
vergi ve azınlık payları öncesi kara etkisi a�a�ıdaki gibidir: 
 

 
 2008 2007 

   
USD cinsinden kredi faiz oranlarının de�i�imi 3.477 1.643 
EURO cinsinden kredi faiz oranlarının de�i�imi 179 229 
Di�er cinsten kredilerin faiz oranlarının de�i�imi 185 48 
   
Toplam 3.841 1.920 
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NOT 38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
b) Yabancı Para Riski 

 
Yabancı para riski, genelde EURO ve USD varlık ve yükümlülükler bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
Grup’un yaptı�ı i�lemlerden do�an yabancı para riski vardır. Bu riskler i�levsel para birimi dı�ındaki para birimi 
cinsinden mal alımı ve satımı yapılması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanılmasından 
kaynaklanmaktadır. Grup do�al bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını 
dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir. 
 

Grup’un 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu a�a�ıdaki gibidir: 
 

Döviz pozisyonu tablosu  
2008 

  

TL Kar�ılı�ı 
(Fonksiyonel 
para birimi) USD 

TL 
Kar�ılı�ı EURO 

TL 
Kar�ılı�ı 

Di�er 
Yabancı 
Para TL 
Kar�ılı�ı 

       
1. Ticari ve �li�kili Taraflardan Alacaklar 15.495 5.679 8.588 800 1.712 5.195 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 197.659 60.768 91.900 45.086 96.520 9.239 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 
3. Di�er 18.481 1.416 2.141 3.859 8.262 8.078 
4. Dönen Varlıklar  231.635 67.863 102.629 49.745 106.494 22.512 
5. Ticari ve �li�kili Taraflardan Alacaklar - - - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 
7. Di�er - - - - - - 
8. Duran Varlıklar  - - - - - - 
9. Toplam Varlıklar 231.635 67.863 102.629 49.745 106.494 22.512 
10. Ticari ve �li�kili Taraflara Borçlar (35.768) (5.517) (8.341) (12.125) (25.957) (1.470) 
11. Finansal Yükümlülükler (202.013) (132.378) (200.196) (459) (982) (835) 
12a. Parasal Olan Di�er Yükümlülükler (3.023) (84) (128) (507) (1.086) (1.809) 
12b. Parasal Olmayan Di�er Yük.ler - - - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (240.804) (137.979) (208.665) (13.091) (28.025) (4.114) 
14. Ticari ve �li�kili Taraflara Borçlar - - - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler (849.067) (513.992) (777.312) (33.518) (71.755) - 
16 a. Parasal Olan Di�er Yükümlülükler - - - -  - 
16 b. Parasal Olmayan Di�er Yük.ler - - - -  - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (849.067) (513.992) (777.312) (33.518) (71.755) - 
18. Toplam Yükümlülükler  (1.089.871) (651.971) (985.977) (46.609) (99.780) (4.114) 
19. Bilanço Dı�ı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük)  Pozisyonu      - - - - - - 
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - - - 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - - - 
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu  (858.236) (584.108) (883.348) 3.136 6.714 18.398 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu  (876.717) (585.524) (885.489) (723) (1.548) 10.320 
22. Döviz Hedge'i �çin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçe�e Uygun De�eri - - - - - - 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - 
 

Döviz pozisyonu tablosu  
2007 

  

TL Kar�ılı�ı 
(Fonksiyonel 
para birimi) USD 

TL 
Kar�ılı�ı EURO 

TL 
Kar�ılı�ı 

Di�er 
Yabancı 
Para TL 
Kar�ılı�ı 

       
1. Ticari ve �li�kili Taraflardan Alacaklar 11.229 6.401 7.456 1.069 1.827 1.946 
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 69.284 44.225 51.509 7.997 13.677 4.098 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 
3. Di�er 20.086 49 58 8.373 14.320 5.708 
4. Dönen Varlıklar  100.599 50.675 59.023 17.439 29.824 11.752 
5. Ticari ve �li�kili Taraflardan Alacaklar - - - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 
7. Di�er - - - - - - 
8. Duran Varlıklar  - - - - - - 
9. Toplam Varlıklar 100.599 50.675 59.023 17.439 29.824 11.752 
10. Ticari ve �li�kili Taraflara Borçlar (42.889) (4.736) (5.516) (18.629) (31.859) (5.514) 
11. Finansal Yükümlülükler (231.333) (132.089) (153.844) (43.443) (74.297) (3.192) 
12a. Parasal Olan Di�er Yükümlülükler (3.433) (388) (452) (496) (848) (2.133) 
12b. Parasal Olmayan Di�er Yük.ler - - - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (277.655) (137.213) (159.812) (62.568) (107.004) (10.839) 
14. Ticari ve �li�kili Taraflara Borçlar - - - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler (185.585) (141.680) (165.015) (12.028) (20.570) - 
16 a. Parasal Olan Di�er Yükümlülükler - - - - - - 
16 b. Parasal Olmayan Di�er Yük.ler - - - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (185.585) (141.680) (165.015) (12.028) (20.570) - 
18. Toplam Yükümlülükler  (463.240) (278.893) (324.827) (74.596) (127.574) (10.839) 
19. Bilanço Dı�ı Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu      - - - - - - 
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - - - 
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dı�ı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı - - - - - - 
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu  (362.641) (228.218) (265.804) (57.157) (97.750) 913 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu  (382.727) (228.267) (265.862) (65.530) (112.070) (4.795) 
22. Döviz Hedge'i �çin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçe�e Uygun De�eri - - - - - - 
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı - - - - - - 
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NOT 38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ihracat ve ithalata ili�kin bilgiler a�a�ıdaki gibidir: 
 
  2008 2007 
   

Toplam �hracat Tutarı 81.968 64.090 

Toplam �thalat Tutarı 521.453 437.773 

 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tabloları a�a�ıda gösterilmi�tir: 
 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
  2008 
 Kar/zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı  
paranın 

de�er  
kazanması 

Yabancı  
paranın 

de�er  
kaybetmesi 

Yabancı  
paranın 

de�er  
kazanması 

Yabancı  
paranın 

de�er  
kaybetmesi 

    
 USD’nin TL kar�ısında %10 de�erlenmesi halinde:    
    USD net varlık/yükümlülü�ü (88.335) 88.335 108.245 (108.245) 
    USD riskinden korunan kısım (-) - - - - 
USD Net Etki  (88.335) 88.335 108.245 (108.245) 
EURO’nun TL kar�ısında %10 de�erlenmesi halinde:     
    EURO net varlık/yükümlülü�ü 671 (671) 2.057 (2.057) 
    EURO riskinden korunan kısım (-) - - - - 
EURO Net Etki  671 (671) 2.057 (2.057) 
Di�er döviz kurlarının TL kar�ısında ortalama %10 de�erlenmesi:     
    Di�er döviz net varlık/yükümlülü�ü 1.840 (1.840) - - 
    Di�er döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
Di�er Döviz Varlıkları Net Etki  1.840 (1.840) - - 
     
TOPLAM  (85.824) 85.824 110.302 (110.302) 
 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
  2007 
 Kar/zarar Özkaynaklar 

  

Yabancı  
paranın 

de�er  
kazanması 

Yabancı  
paranın 

de�er  
kaybetmesi 

Yabancı  
paranın 

de�er  
kazanması 

Yabancı  
paranın 

de�er  
kaybetmesi 

    
 USD’nin TL kar�ısında %10 de�erlenmesi halinde:    
    USD net varlık/yükümlülü�ü (26.580) 26.580 100.565 (100.565) 
    USD riskinden korunan kısım (-) - - - - 
USD Net Etki  (26.580) 26.580 100.565 (100.565) 
EURO’nun TL kar�ısında %10 de�erlenmesi halinde:     
    EURO net varlık/yükümlülü�ü (9.775) 9.775 1.101 (1.101) 
    EURO riskinden korunan kısım (-) - - - - 
EURO Net Etki  (9.775) 9.775 1.101 (1.101) 
Di�er döviz kurlarının TL kar�ısında ortalama %10 de�erlenmesi:     
    Di�er döviz net varlık/yükümlülü�ü 91 (91) - - 
    Di�er döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
Di�er Döviz Varlıkları Net Etki  91 (91) - - 
     
TOPLAM  (36.264) 36.264 101.666 (101.666) 
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NOT 38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
c) Likidite Riski 

 
Likidite riski bir �irketin fonlanma ihtiyaçlarını kar�ılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi 
kurulu�larının vermi� oldu�u kredi limitlerinin de deste�iyle nakit giri�leri ve çıkı�larının dengelenmesiyle 
dü�ürülmektedir. 

 
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle konsolide bilançoya yansıyan finansal yükümlülüklerin vadelerine 
göre analizi a�a�ıdaki gibidir: 

 
 

2008 
Defter 
 de�eri 

Sözle�me uyarınca  
nakit çıkı�lar toplamı 

(=I+II+III+IV) 
3 aydan 
 kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan 
 uzun (IV) 

       
       
Finansal Borçlar 1.829.026 1.957.666 156.234 670.034 694.968 436.430 
Ticari borçlar ve ili�kili taraflara borçlar 220.131 220.131 172.966 46.948 217 - 
Satı� opsiyonu yükümlülü�ü 144.930 144.930 144.930 - - - 
       

 

2007 
Defter 
 de�eri 

Sözle�me uyarınca  
nakit çıkı�lar toplamı 

(=I+II+III+IV) 
3 aydan 
 kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan 
 uzun (IV) 

       
       
Finansal Borçlar 1.058.410 1.180.093 122.884 366.629 690.580 - 
Ticari borçlar ve ili�kili taraflara borçlar 182.719 182.719 169.221 13.498 - - 
Satı� opsiyonu yükümlülü�ü 147.927 147.927 147.927 - - - 
       

 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, hazır de�erler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve ili�kili taraflardan alacaklar 
kalemlerinden olu�an finansal varlıkların, vadesi sıfır ile üç ay arasına dü�en kısmının tutarı 1.084.132 TL’dir 
(31 Aralık 2007 – 640.870 TL). 

 
d) Fiyat Riski 

 
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para biriminden 
borç ve alacakların, faiz ta�ıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini kar�ılaması yoluyla do�al olarak 
yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun de�erleme metotları 
vasıtasıyla yakından takip edilmektedir. 

 
e) Kredi Riski 

 
Kredi riski, kar�ılıklı ili�ki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili�kin olarak yükümlülü�ünü yerine 
getirememesi sonucu di�er tarafın finansal açıdan zarara u�raması riskidir. Grup, kredi riskini belli taraflarla 
yapılan i�lemleri sınırlandırarak ve ili�kide bulundu�u tarafların güvenilirli�ini sürekli de�erlendirerek 
yönetmeye çalı�maktadır. 
 
Kredi risk yo�unla�ması belirli �irketlerin benzer i� alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı co�rafi bölgede 
yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi di�er ko�ullarda meydana gelebilecek  de�i�ikliklerin bu 
�irketlerin sözle�meden do�an yükümlülüklerini benzer ekonomik ko�ullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. 
Kredi riskinin yo�unla�ması Grup’un performansının belli bir sektörü veya co�rafi bölgeyi etkileyen 
geli�melere duyarlılı�ını göstermektedir. 

 
Grup kredi riskini, satı� faaliyetlerini geni� bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki �ahıslar veya 
gruplar üzerinde istenmeyen yo�unla�malardan kaçınarak yönetmeye çalı�maktadır. Grup ayrıca gerekli 
gördü�ü durumlarda mü�terilerinden teminat almaktadır. 
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NOT 38. F�NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R�SKLER�N N�TEL��� VE DÜZEY� (devamı) 
 
Raporlama tarihi itibariylel maruz kalınan azami kredi riski a�a�ıdaki gibidir: 
 

Cari dönem 

Alacaklar 
Bankalardaki 

 mevduat 
Türev 

 araçlar Di�er 
Ticari Alacaklar Di�er Alacaklar 

�li�kili taraf Di�er taraf �li�kili taraf Di�er taraf 
        
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  
   (A+B+C+D+E) 3.873 421.214 

 
- 11.500 689.304 - 32.669 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - 233.464 - - - - - 
 - - - - - - - 
A. Vadesi geçmemi� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramamı�  

finansal varlıkların net defter de�eri  
 

3.873 
 

346.917 
 

- 11.500 
 

689.304 - 
 

- 
B. Ko�ulları yeniden görü�ülmü� bulunan, aksi takdirde vadesi  

geçmi� veya de�er dü�üklü�üne u�ramı� sayılacak finansal  
varlıkların defter de�eri  

 
 

- - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
C. Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� varlıkların  

net defter de�eri  
 

- 72.407 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- Teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı        
D. De�er dü�üklü�üne u�rayan varlıkların net defter de�erleri  - 1.890 - - - - - 
- Vadesi geçmi� (brüt defter de�eri) - 23.038 - - - - - 

- De�er dü�üklü�ü  (-) - (21.148) - - - - - 
- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - 1.890 - - - - - 

- Vadesi geçmemi� (brüt defter de�eri) - - - - - - - 
- De�er dü�üklü�ü (-) - - - - - - - 
- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - - - 

E. Bilanço dı�ı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 32.669 

 

Önceki Dönem 

Alacaklar 
Bankalardaki  

mevduat 
Türev  

araçlar Di�er 
Ticari alacaklar Di�er alacaklar 

�li�kili taraf Di�er taraf �li�kili taraf Di�er taraf 
        
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  
   (A+B+C+D+E) 

 
7.784 344.778 

 
- 6.950 302.788 

 
- 4.252 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı  - 201.528 - - - - - 
 - - - - - - - 
A. Vadesi geçmemi� ya da de�er dü�üklü�üne u�ramamı�  

finansal varlıkların net defter de�eri  
 

7.784 
 

290.760 
 

- 6.950 302.788 
 

- 
 

- 
B. Ko�ulları yeniden görü�ülmü� bulunan, aksi takdirde vadesi  

geçmi� veya de�er dü�üklü�üne u�ramı� sayılacak finansal  
varlıkların defter de�eri  

 
 

- - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
C. Vadesi geçmi� ancak de�er dü�üklü�üne u�ramamı� varlıkların  

net defter de�eri  
 

- 50.643 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- Teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı        
D. De�er dü�üklü�üne u�rayan varlıkların net defter de�erleri  - 3.375 - - - - - 
- Vadesi geçmi� (brüt defter de�eri) - 24.035 - - - - - 

- De�er dü�üklü�ü  (-) - (20.660) - - - - - 
- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - 3.375 - - - - - 

- Vadesi geçmemi� (brüt defter de�eri) - - - - - - - 
- De�er dü�üklü�ü (-) - - - - - - - 
- Net de�erin teminat, vs ile güvence altına alınmı� kısmı - - - - - - - 

E. Bilanço dı�ı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 4.252 

 
f) Rayiç De�er 

 
Rayiç de�er, zorunlu satı� veya tasfiye gibi haller dı�ında, bir finansal aracın cari bir i�lemde istekli taraflar 
arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmi� piyasa fiyatı, �ayet varsa, bir finansal aracın 
makul de�erini en iyi yansıtan de�erdir. 
 
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandı�ı günün yabancı para kur oranları 
üzerinden de�erlendirilmektedir. 
 
Grup’un finansal araçlarının rayiç de�erlerinin tahmininde a�a�ıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar 
kullanılmı�tır: 
 
i) Finansal Varlıklar 

 
Bazı finansal varlıkların rayiç de�erleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit 
benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve di�er kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa 
vadeli olmalarından dolayı, rayiç de�erlerinin ta�ınan de�erlerine yakın oldu�u dü�ünülmektedir. Ticari 
alacakların reeskont kar�ılı�ı ve �üpheli alacaklar kar�ılı�ı dü�üldükten sonraki ta�ınan de�erlerinin rayiç 
de�erlerine yakın oldu�u dü�ünülmektedir. 

 
ii) Finansal Yükümlülükler 

 
Ticari borçların ve di�er parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç de�erlerinin 
ta�ıdıkları de�ere yakla�tı�ı dü�ünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmi� maliyet ile ifade edilir ve 
i�lem maliyetleri kredilerin ilk kayıt de�erlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları de�i�en piyasa ko�ulları 
dikkate alınarak güncellendi�i için kredilerin rayiç de�erlerinin ta�ıdıkları de�eri ifade etti�i 
dü�ünülmektedir. Reeskont kar�ılı�ı dü�üldükten sonra kalan ticari borçların rayiç de�erlerinin ta�ıdıkları 
de�ere yakın oldu�u öngörülmektedir. 
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NOT 39. F�NANSAL ARAÇLAR 
 
Türev Finansal Enstrümanlar ve Riskten Korunma ��lemleri 

 
Türev finansal araçlar ilk olarak maliyetleri ile kayda alınmakta, izleyen dönemlerde de makul de�erleri ile 
de�erlenmektedir. Grup’un türev finansal araçlarını a�ırlıklı olarak yapılandırılmı� vadeli döviz alım-satım 
sözle�meleri ile faiz oranı swap i�lemleri olu�turmaktadır. Yapılandırılmı� vadeli döviz alım-satım ve faiz oranı 
swap sözle�meleri ekonomik olarak Grup için risklere kar�ı etkin bir koruma sa�lamakla birlikte, risk muhasebesi 
yönünden UMS 39 “Finansal Araçlar : Muhasebele�tirme ve Ölçme” standardına ait gerekli ko�ulları ta�ımaması 
nedeniyle konsolide finansal tablolarda riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar olarak 
muhasebele�tirilmemektedir.  
 
 
NOT 40. B�LANÇO TAR�H�NDEN SONRAK� OLAYLAR 
 
CC�, 27 Mayıs 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Day Investment Ltd’in %25 sermaye payına sahip oldu�u 
Türkmenistan CC hisselerin, %12,50’sine isabet eden payın 2 milyon USD kar�ılı�ında satın alınmasına karar 
verilmi� olup, hisse devir tecil i�lemleri Ocak 2009’da tamamlanmı�tır. Söz konusu satın alımı müteakiben, 2007 yılı 
sonunda onaylanan TCCEC’nin Türkmenistan CC’de sahip oldu�u hisselerin %13,75’nin alım i�lemleride Ocak 
2009’da gerçekle�mi� ve CC�’nin Türkmenistan CC’deki payı Ocak 2009’da %59,5’e yükselmi�tir.  
 
CC�, 29 Mayıs 2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kalkavan Grubu’na ait do�al kaynak suyu �irketi Sandras Su 
Gıda Turizm Ta�ımacılık �n�aat A.� (Sandras) ’ye ait su faaliyetlerine ili�kin bir kısım varlık, hak, izin ve lisansların 
satın alınması için bir niyet mektubu imzalanmasına karar verilmi�tir. Bu karar çerçevesinde �irket’in 5 Mart 2009 
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile CC�’nin su sektörüne ek kapasite gereksinimini kar�ılamak için Sandras’a ait su 
faaliyetlerinin bir kısmına ili�kin gayrimenkul, menkul, lisans ve di�er varlıklarının 29.350 TL bedel ile satın 
alınması kararla�tırılmı� olup, ilgili satı� sözle�mesi 6 Mart 2009 tarihinde imzalanmı�tır. 
 
 
NOT 41. D��ER HUSUSLAR 
 
Net Faiz Gelirleri / (Giderleri) 
 

 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 
   

Faiz gelirleri (Not 32) 45.599 33.966 
Faiz giderleri (Not 33) (90.597) (85.935) 
Kredilerle ilgili di�er giderler (5.518) (3.444) 
   

 (50.516) (55.413) 
 

................................ 




