Finansal Tablolar

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi
Ortaklar›na;
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi'nin ("fiirket")

Ba¤›ms›z denetim, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan

dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak

bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir tablosunu,

amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n›

özsermaye de¤iflim tablosunu, nakit ak›m tablosunu, önemli

içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal

muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl

tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan›p

bulunuyoruz.

kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli
yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de

F‹NANSAL TABLOLARLA ‹LG‹L‹ OLARAK

kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r.

fi‹RKET YÖNET‹M‹N‹N SORUMLULU⁄U

Bu risk de¤erlendirmesinde, fiirket'in iç kontrol sistemi göz

fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas›

önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol

Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na

sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z

göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan

denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak

sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata veya

amac›yla, fiirket yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal

hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar

tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya

içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir

koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi

flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol

taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan

sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam

önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir

ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin

bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini

yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini

içermektedir.

içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim
BA⁄IMSIZ DENET‹M KURULUfiUNUN SORUMLULU⁄U

kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak

bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan
ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak
gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n›
ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru
ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda
makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
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Görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi'nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
gerçek finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n›, nakit ak›mlar›n› Sermaye Piyasas›
Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Billur Demet Atan, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
12 Mart 2009
‹stanbul, Türkiye
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Ba¤›ms›z Denetim Raporu
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi’nin (fiirket), 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, bilanço ve kar zarar tablolar›, Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan denetleme ilke, esas ve standartlar› dikkate al›nara tetkik edilmifltir.
Bu sonuca göre, Yönetim Kurulu’nca tasvibinize sunulan iliflikteki 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanm›fl bilanço ve kar
zarar hesaplar›n›n tasdik buyurulmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla

Cenk Uzelli
Denetçi
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
B‹LANÇO
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Varl›klar

Cari dönem
31 Aral›k 2008

Geçmifl dönem
31 Aral›k 2007

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

181.529.472

148.709.989

6
7

52.055.563
-

31.187.582
-

37
10
12
11
13
14
26

5.932.653
100.886.625
451.899
21.094.577
1.108.155

3.639.449
98.335.763
433.446
13.769.950
1.343.799

181.529.472

148.709.989

-

-

77.025.037

79.182.645

41.775
69.330.475
6.793.403
655.883
203.501

43.660
71.246.932
6.976.880
655.883
259.290

258.554.509

227.892.634

Dipnot
referanslar›

Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yat›r›mlar
Ticari alacaklar
- ‹liflkili taraflardan ticari alacaklar
- Di¤er ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Di¤er alacaklar
Stoklar
Canl› varl›klar
Di¤er dönen varl›klar

Sat›fl amac›yla elde tutulan duran varl›klar

34

Duran varl›klar
Ticari alacaklar
- ‹liflkili taraflardan ticari alacaklar
- Di¤er ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Di¤er alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar
Canl› varl›klar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
fierefiye
Ertelenmifl vergi varl›¤›
Di¤er duran varl›klar
Toplam varl›klar

37
10
12
11
7
16
14
17
18
19
20
35
26

Sayfa 8 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
B‹LANÇO
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Cari dönem
31 Aral›k 2008

Geçmifl dönem
31 Aral›k 2007

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

129.058.918

104.409.785

8
9

15.402.743
8.217.286

8.257.929
7.069.784

37
10
11
12
21
35
22
26

1.004.673
88.859.526
11.737.629
897.304
2.939.757

18.198.250
51.809.938
16.094.622
723.487
2.255.775

129.058.918

104.409.785

-

-

41.658.194

34.174.129

8
9

35.858.400
-

28.218.300
-

37
10
11
12
21
22
24
35
26

1.357.946
4.441.848
-

1.327.675
4.628.154
-

Özsermaye

87.837.397

89.308.720

Ana ortakl›¤a ait özsermaye

87.837.397

89.308.720

59.566.900
7.840.703
6.962.006
3.567.443
11.371.668
(1.471.323)

45.365.000
7.840.703
7.165.703
2.823.379
10.660.297
15.453.638

-

-

258.554.509

227.892.634

Yükümlülükler ve özsermaye

Dipnot
referanslar›

K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal boçlar
Di¤er finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- ‹liflkili taraflardan ticari borçlar
- Di¤er ticari borçlar
Di¤er borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet teflvik ve yard›mlar›
Dönem kar› vergi yükümlülü¤ü
Borç karfl›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

Sat›fl amac›yla elde tutulan duran varl›klara iliflkin yükümlülükler

34

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Di¤er finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- ‹liflkili taraflardan ticari borçlar
- Di¤er ticari borçlar
Di¤er borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet teflvik ve yard›mlar›
Borç karfl›l›klar›
Çal›flanlara sa¤lanan faydalara iliflkin karfl›l›klar
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler

Ödenmifl sermaye
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi (-)
Hisse senedi ihraç primleri
Duran varl›klar de¤er art›fl fonu
Yabanc› para çevrim farklar›
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler
Geçmifl y›llar karlar›
Net dönem (zarar›)/kar›

27
27
18
27
27
27

Az›nl›k paylar›
Toplam yükümlülükler ve özsermaye

Sayfa 8 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihiden sona eren hesap dönemine ait
GEL‹R TABLOSU
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Cari dönem
1 Ocak31 Aral›k 2008

Cari dönem
1 Ocak31 Aral›k 2007

Dipnot
referanslar›

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

28
28

204.639.389
(151.789.961)

199.914.581
(144.495.687)

52.849.428

55.418.894

(26.330.690)
(11.924.952)
1.842.748
(517.061)

(27.066.159)
(11.519.675)
1.141.527
(88.283)

15.919.473

17.886.304

17.275.161
(34.852.263)

37.323.533
(35.474.485)

(1.657.629)

19.735.352

186.306

(3.502.873)
(778.841)

Sürdürülen faaliyetler dönem (zarar›)/kar›

(1.471.323)

15.453.638

Dönem (zarar›)/kar›

(1.471.323)

15.453.638

(0,0247)

0,2594

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

Sürdürülen faaliyetler
Sat›fl gelirleri
Sat›fllar›n maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)

29
29
29
31
31

Faaliyet kar›
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

32
33

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zarar›)/kar›
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmifl vergi geliri/gideri

Hisse bafl›na (zarar)/ kazanç

35
35

36

Sayfa 8 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOSU
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Ödenmifl
sermaye

Duran
varl›klar
de¤er
art›fl fonu

Kardan
ayr›lan
k›s›tlanm›fl
yedekler

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklar›

Net
dönem
(zarar›)/kar›

Geçmifl y›l
karlar›

Toplam
özsermaye

41.162.133

7.369.400

2.372.647

7.840.703

9.744.370

5.365.829

73.855.082

Geçmifl y›l karlar›na transfer

-

-

-

-

(9.744.370)

9.744.370

-

Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklere transfer

-

-

450.732

-

-

(450.732)

-

Dipnot
referanslar›

31 Aral›k 2006

Maddi duran varl›k de¤er azalmas›

27

Sermaye artt›r›m›
-Geçmifl y›l karlar›ndan transfer (2006 y›l›)

27

Net dönem kar›
31 Aral›k 2007 bakiyesi
Geçmifl y›l karlar›na transfer
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklere transfer
Maddi duran varl›k de¤er art›fl azal›fl›

27

Sermaye art›r›m›
-Geçmifl y›l karlar›ndan transfer
Net dönem zarar›
31 Aral›k 2008 bakiyesi

27

-

(203.697)

-

-

-

203.697

-

-

-

-

-

-

-

-

4.202.867

-

-

-

-

(4.202.867)

-

-

-

-

-

15.453.638

-

15.453.638

45.365.000

7.165.703

2.823.379

7.840.703

15.453.638

10.660.297

89.308.720

-

-

-

-

(15.453.638)

15.453.638

-

-

-

744.064

-

-

(744.064)

-

-

(203.697)

-

-

-

203.697

-

-

-

-

-

-

-

-

14.201.900

-

-

-

-

(14.201.900)

-

-

-

-

-

(1.471.323)

-

(1.471.323)

59.566.900

6.962.006

3.567.443

7.840.703

(1.471.323)

11.371.668

87.837.397

Sayfa 8 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
NAK‹T AKIM TABLOSU
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Cari dönem
1 Ocak31 Aral›k 2008
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

Ba¤›ms›z
denetimden
geçmifl

(1.657.629)

19.735.352

(248.286)
8.243.372
(159.505)
327.364
1.635.221
153.149
159.474
20.293.821
(9.572.500)
5.941.542
14.343

(181.836)
7.152.974
10.632
1.842.002
489.227
310.072
2.410.984
(6.535.504)
(6.287.277)
5.152.304
50.156

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kar›

25.130.366

24.149.356

‹flletme sermayesindeki de¤ifliklikler
Stoklar
Ticari alacaklar (iliflkili kurulufllardan alacaklar dahil)
Ticari borçlar (iliflkili kurulufllara borçlar dahil)
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Di¤er borçlar
Di¤er k›sa vadeli alacaklar
Di¤er dönen varl›klar
Di¤er uzun vadeli alacaklar
Di¤er duran varl›klar
Tahsil edilen flüpheli alacaklar
Ödenen vergiler
Ödenen k›dem tazminatlar›

(7.165.122)
(5.192.266)
3.841.557
683.982
(4.356.993)
(18.453)
712.998
1.885
55.789
819.046
(477.346)
(122.876)

3.777.597
(28.485.072)
45.825.697
(11.999.696)
(954.328)
(362.771)
764.754
1.537
(66.112)
444.201
(3.835.917)
(251.480)

13.912.567

29.007.766

(6.583.737)
(47.504)
736.086
9.468.975

(25.989.784)
(165.437)
350.598
6.267.793

3.573.820

(19.205.956)

14.716.970
(8.343.429)
(4.139.449)
3.558.486
(2.410.984)

22.401.886
(28.839.506)
(4.230.406)
(78.714)
7.069.784

3.381.594

(3.676.956)

Dipnot
referanslar›
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi karfl›l›¤› öncesi (zarar)/kar
Vergi öncesi (zarar) kar ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan
nakit aras›ndaki mutabakat
Maddi duran varl›k sat›fl kar›
Amortisman ve itfa paylar›
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ters çevrilmesi
Maddi duran varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü karfl›l›¤›
‹zin karfl›l›¤›
Vadeli döviz ifllem tahakkuku geliri, net
Gerçekleflmemifl kur fark› (geliri)/gideri, net
Faiz geliri
Faiz gideri
Garanti karfl›l›¤›

31
18-19
13
18
10
24
22
9
32
33
22

10
35
24

‹flletme faaliyetlerinden dolay› net nakit girifli
Yat›r›m faaliyetleri
Sat›n al›nan maddi duran varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar
Maddi duran varl›k sat›fl has›lat›
Tahsil edilen faiz

18
19

Yat›r›m faaliyetlerinden sa¤lanan (kullan›lan) net nakit
Finansman faaliyetleri
Al›nan kredilerden sa¤lanan nakit
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faizler
Finansal kiralama borcu geri ödemeleri
Vadeli döviz ifllemlerinden sa¤lanan nakit
Faktoring ifllemlerinden sa¤lanan nakit
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan (kullan›lan) net nakit
Nakit ve nakit benzeri varl›klar :
Nakit ve nakit benzeri varl›klardaki net art›fl
Dönem bafl›

6

20.867.981
31.187.582

6.124.854
25.062.728

Dönem sonu

6

52.055.563

31.187.582

Sayfa 8 ile 58 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Cari dönem
1 Ocak31 Aral›k 2007

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi (fiirket) ‹zmir'de

Hakk›nda Tebli¤i'i esas alm›flt›r. Ancak 9 Nisan 2008 tarihinde

tescilli bir flirkettir. fiirket'in ana ve nihai orta¤› %97,53 hisse

Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren SPK'n›n Seri:

oran› ile Deceuninck Plastics Industries N.V. (Deceuninck)'dir.

XI, No:29, “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya

fiirket'in hisse senetleri'nin %2,47'ü ‹stanbul Menkul K›ymetler

‹liflkin Esaslar Tebli¤i”i (Tebli¤) uyar›nca halka aç›k iflletmeler

Borsas›'nda ifllem görmektedir. fiirket'in kay›tl› adresi, Atatürk

1 Ocak 2008'den itibaren finansal tablolar›n›, söz konusu

Organize Sanayi Bölgesi, 10003 Sokak, No:5, Çi¤li - ‹zmir'dir.

Tebli¤'de öngörüldü¤ü üzere, Uluslararas› Muhasebe/
Finansal Raporlama (UMS/UFRS) Standartlar›'na uygun

fiirket'in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek

olarak haz›rlamaya bafllam›flt›r. Yukar›da belirtilen Seri XI,

parçalar› ile her türlü profiller ve plastik eflya imal ve sat›m›d›r.

No: 25 no'lu tebli¤ uyar›nca fiirket taraf›ndan 31 Aral›k
2007'ye kadar uygulanan alternatif yöntemi ile Seri XI, No:

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan finansal tablolar

29 (XI - 29) tebli¤i'nde öngörülen muhasebe politikalar›

yay›nlanmak üzere 12 Mart 2009 tarihinde fiirket Yönetim

aras›nda herhangi bir fark olmad›¤›ndan dolay›, fiirket'in

Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r. Genel Kurul'un ve ilgili

cari ve önceki dönem mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda

yasal kurulufllar›n yasal mevzuata göre düzenlenmifl finansal

uygulanan muhasebe politikalar›nda bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

tablolar› tashih etme hakk› vard›r.

UFRS 1 (UFRS'nin ‹lk Uygulamas›na ‹liflkin Standart) uyar›nca
karfl›laflt›rmal› finansal tablolar›n haz›rlanabilmesini teminen,

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

1 Ocak 2007 tarihli aç›l›fl bilançosundan itibaren geçmifl

fiirket'in finansal tablolar›n›n haz›rlanmas›nda uygulanan

dönem finansal tablolar› üzerinde bir tak›m s›n›fland›rma

belli bafll› muhasebe prensipleri afla¤›daki gibidir:

de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r. Finansal tablolar, rayiç de¤erinden
gösterilen arazi, bina, maddi olmayan varl›klar içerisinde

Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeleri

yer alan d›flar›dan al›nm›fl lisans, ticari mallar, endüstriyel

fiirket, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal finansal tablolar›n›

tasar›m, bayii listesi, flerefiye ve türevler d›fl›nda tarihsel

Türkiye'de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve

maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.

T.C. Maliye Bakanl›¤›'nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap
Plan› (THP) gereklerine göre Türk Liras› (TL) olarak tutmaktad›r.

Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 9 Nisan 2008
tarihinde yay›mlanan XI-29 say›l› Tebli¤'inde belirlenen ve

Finansal tablolar fiirket'in yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›fl

uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak

olup Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) tebli¤lerine uygun

sunulmufltur.

olarak fiirket'in durumunu lay›k›yla arz edebilmek için bir
tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iflikliklerine tabi
tutulmufltur. Bu ba¤lamda fiirket finansal tablolar›n
haz›rlanmas›nda 31 Aral›k 2007'ye kadar SPK'n›n Seri: XI,
No: 25, “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
SPK'n›n XI-29 say›l› tebli¤inin ilk defa uygulamas›

fiirket'in faaliyetleriyle ilgili olan ve 1 Ocak 2008'den itibaren

fiirket finansal tablolar›n› Tebli¤ uyar›nca ilk kez 31 Mart

geçerli olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'n›

2008 tarihi itibariyle haz›rlam›flt›r. UFRS 1 uyar›nca

ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Birli¤i (UMSB) ve

UMS/UFRS'ye geçifl tarihi 1 Ocak 2007'dir. XI-25 say›l› Tebli¤'de

Uluslararas› Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi

belirlenen muhasebe ilkeleri çerçevesinde önceki

(UFRYK)'n›n yorumlar›n› incelemifltir. 2008 y›l›nda yürürlü¤e

dönemlerde raporlanan toplam aktifler, özkaynaklar ve

giren, ancak, fiirket'in operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan

net dönem kar› ile XI-29 say›l› Tebli¤ uyar›nca belirlenen

uygulanmayan standartlar, de¤ifliklikler ve yorumlar afla¤›da

muhasebe ilkeleri çerçevesinde iliflikteki finansal tablolarda

belirtilmifltir. fiirket muhasebe politikalar› afla¤›da yer alan

sunulanlar aras›nda fark bulunmamaktad›r. 31 Aral›k 2007

de¤iflikliklerin fiirket'in mali tablolar›na bir etkisi

tarihi itibariyle haz›rlanm›fl bilançoda SPK'n›n XI-29 say›l›

olmamas›ndan dolay› geçen y›l ile tutarl› olarak

Tebli¤i uyar›nca birtak›m s›n›fland›rma de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r.

uygulanm›flt›r.

Yap›lan s›n›fland›rma de¤ifliklikleri afla¤›da özetlenmifltir.
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren yeni standartlar,
Ticari alacaklar içerisinde gösterilen, 228.576 TL'lik verilen

var olan standartlarda de¤ifliklik ve yorumlar afla¤›da yer

depozito ve teminatlar, di¤er alacaklar içerisinde

almaktad›r:

gösterilmifltir.
UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ‹çi ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan
Stoklar içerisinde gösterilen, 745.481 TL'lik verilen siparifl

Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler” (1 Mart 2007 tarihinde veya

avanslar›, di¤er dönen varl›klar içerisinde gösterilmifltir.

bu tarihten sonra bafllayan y›ll›k hesap dönemleri için
geçerlidir).

Di¤er k›sa vadeli alacaklarda yer alan 274.416 TL'lik ifl
avanslar› ve 241 TL'lik personel avanslar› di¤er dönen

Bu yorum, iflletmenin sermaye araçlar›n› baflka bir taraftan

varl›klar içerisinde s›n›flanm›flt›r.

veya ortaklar›ndan geri almay› seçti¤i veya almak zorunda
oldu¤u durumlar da dahil olmak üzere, iflletmenin

Di¤er duran varl›klar içerisinde gösterilmifl olan 4.242 TL'lik

çal›flanlar›na iflletmenin sermaye araçlar› ile yapm›fl oldu¤u

verilen depozito ve teminatlar, di¤er alacaklar içerisinde

ödemelerin hisse ile ödeme fleklinde muhasebelefltirilmesini

gösterilmifltir.

gerektirmektedir. Bu yorum ifltiraklerin, kendi çal›flanlar›na
ana ortakl›klar›n›n yapm›fl oldu¤u hisse bazl› ödemeleri de

Bilançoda ayr› kalemler olarak gösterilen 7.661.428 TL'lik

içermektedir. fiirket'te bu kapsama giren bir hisse senedi

uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› k›sa vadeli

bulunmamaktad›r.

finansal borçlar içerisinde gösterilmifltir
Muhasebe Politikalar›ndaki De¤ifliklikler
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket, yenilenen ve de¤ifltirilen,
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaflmalar›”

ve UFRS 7 “Finansal Araçlara ‹liflkin Aç›klamalar” “Finansal

(1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten

Varl›klar›n S›n›fland›r›lmas›” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde

sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için
geçerlidir).

Bu yorum, kamu hizmeti veren (Hizmet ‹mtiyaz›) iflletmelerin
kamu hizmet sözleflmelerinin esaslar›n› ve nas›l

31 Ekim 2008 tarihinde yay›mlanan revize edilmifl UMS 39

muhasebelefltirilece¤ine iliflkin yöntemlerini belirlemektedir.

flirketlerin finansal varl›klar›n› (ilk kayda al›n›fl esnas›nda rayiç

Operatörlerin altyap›lar›n› mülk, demirbafl ve ekipman

bedel farklar›n›n gelir tablosuna yans›t›lmas› kararlaflt›r›lan

olarak muhasebelefltirmek yerine finansal varl›k ve/veya

finansal varl›klar ve türev finansal araçlar hariç) belli koflullar

maddi olmayan varl›k olarak yans›tmalar› gerekti¤ini ifade

alt›nda sat›lmaya haz›r finansal varl›klar veya vadeye kadar

eder. fiirket'in imtiyaz sözleflmesi yoktur.

elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›flamas›na izin
vermektedir. Bu de¤ifliklik ayn› zamanda fiirket'in rayiç

UFRYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤› Üzerindeki

bedel de¤er farklar›n› gelir tablosuna yans›tt›¤› türev

S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan

olmayan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar›n› veya

Karfl›l›kl› Etkileflimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten

sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n›, e¤er finansal varl›k kredi

sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

ve alacak tan›m›na uyuyorsa ve öngörülebilir gelecekte
finansal varl›¤›n› elde tutma niyeti ve yetene¤i varsa,

UFRYK 14, UMS 19 'Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”

kredilere ve alacaklara s›n›flamas›na izin vermektedir. ‹lgili

kapsam›nda varl›k olarak kay›tlara al›nan tan›mlanm›fl

de¤ifliklik, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir ve

faydan›n limiti aflan k›sm›n›n belirlenmesi konusuna aç›kl›k

bu tarihten önce yap›lan s›n›fland›rmalara izin

getirmektedir. Ayr›ca bu yorum, asgari kaynak

verilmemektedir.

gereksinimlerinin 'Varl›k Tavan Testi'ne olan etkilerini
aç›klay›p, kullan›mda olan uygulamalar› standart hale

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009

getirmektedir. Türkiye'de k›dem tazminat› fonlama gereklili¤i

tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri

yoktur.

için geçerlidir).

Söz konusu yeni standart, var olan standartlarda de¤ifliklik

De¤ifliklik, yürürlükte olan ve varl›k al›m› ile iliflkilendirilen

ve yorumlar›n fiirket'in faaliyetleri ile ilgili olmamalar› sebebi

borçlanma giderlerinin gelir tablosuna yans›t›labilirli¤ini

ile finansal tablolar üzerinde etkileri bulunmamaktad›r.

öngören uygulamay› sona erdirmektedir. ‹liflkilendirilen
varl›¤›n elde edilmesi veya inflaas› için atfedilebilir olan

Finansal tablolar›n onaylanma tarihi itibariyle yay›mlanm›fl,

borçlanma maliyetleri aktiflefltirilmelidir. Standarda geçiflin

henüz yürürlü¤e girmemifl ve fiirket taraf›ndan erken

gerekliliklerine uygun olarak, fiirket, de¤ifliklikleri ileriye dönük

uygulama yoluna gidilmemifl standartlar ile mevcut önceki

yapacakt›r. E¤er varsa, iliflkilendirilen varl›klarda borçlanma

standartlara getirilen de¤ifliklikler ve yorumlar afla¤›daki

maliyeti 1 Ocak 2009'dan itibaren aktiflefltirilecektir. Bu

gibidir:

tarihe kadar giderleflen borçlanma maliyetinde bir de¤ifliklik
yap›lmayacakt›r. fiirket ilgili de¤iflikli¤in finansal tablolar›nda

UMS 39 ”Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve De¤erlemesi”
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu

standartta yap›lan ana de¤iflikliklerdir. fiirket, finansal tablolar›n

tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

sunulufluna iliflkin ilgili de¤ifliklikleri 2009'da yapacakt›r.

UFRS 8, UMS 14 'Bölümsel Raporlama'n›n yerine geçmekte

UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödeme (De¤ifliklik) - Hakk›n Kazan›lmas›

olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bak›fl aç›s› yöntemini

ve ‹ptal edilmesi” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten

getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet

sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

bölümlerinin performans›n› de¤erlendirmekte ve kaynak
da¤›l›m›na karar vermek için kulland›¤› bilgileri içermektedir.

Standart iki konuya aç›kl›k getirmektedir: 'Hakedifl Koflulu'nun

Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yans›t›lan bilgilerden

tan›mlanmas› ve performans ve hizmet koflullar› haricindeki

farkl› olabilir, bu durumda iflletmeler ek bilgiler vermeli ve

koflullar için 'Haketmeme Koflulu' kavram›. Standart ayn›

farklar›n mutabakat›n› belirtmelidirler. fiirket'in farkl›

zamanda, gerek fiirket gerekse karfl› taraf (çal›flan veya

operasyonal birimleri bulunmad›¤›ndan, bu standard›n fiirket

hizmet sa¤layan) taraf›ndan iptal edilen ödüllerin ayn› flekilde

üzerinde bir etkisi olmayacakt›r.

muhasebelefltirilece¤ini ifade etmektedir. UFRS 2'nin fiirket'in
finansal tablolar›na bir etkisi olmas› beklenmemektedir.

UFRYK 13, “Müflteri Ba¤l›l›k Programlar›”(1 Temmuz 2008
tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri

UFRS 3, “‹flletme Birleflmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Solo

için geçerlidir).

Finansal Tablolar'a ‹liflkin Yap›lan Düzenlemeler” (Revize) (1
Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan

Müflteri Ba¤›ml›l›k Uygulamalar› sat›fl ifllemlerinin farkl› bir

hesap dönemleri için geçerlidir).

bilefleni fleklinde muhasebeleflmelidir. Tahsil edilen bedelin
rayiç de¤erinin bir k›sm› müflteriye sa¤lanan menfaatlere

Revize edilmifl UFRS 3 ve revize edilmifl UMS 27, 10 Ocak 2008

da¤›t›larak, söz konusu menfaatler müflteri taraf›ndan

tarihinde UFRK taraf›ndan yay›mlanm›flt›r. Revize edilmifl UFRS

kullan›ld›kça gelir kaydedilmelidir. UFRYK 13'ün, fiirket'in bu

3 (UFRS 3R) iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesi,

tarz bir uygulamas› olmamas› sebebiyle, fiirket'in finansal

flerefiyenin kay›tlara al›nmas› ile birleflmenin oldu¤u dönemin

tablolar›na etkisi olmayaca¤› öngörülmektedir.

finansal sonuçlar›n›n raporlanmas› hususlar›na çeflitli
de¤ifliklikler getirmektedir. Söz konusu de¤ifliklikler, sat›n al›m

UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunuluflu” (De¤ifliklik) (1 Ocak

ile iliflkilendirilen maliyetlerin giderlefltirilmesini ve sat›n al›m

2009 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap

s›ras›nda dikkate al›nan flartl› durumlarda, raporlama dönemi

dönemleri için geçerlidir).

sonras›nda meydana gelen rayiç de¤er de¤iflikliklerinin
flerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate

Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yarar›n› art›rmak

al›nmas›n› gerektirmektedir. Revize edilmifl UMS 27 (UMS 27R)

amac›yla UMS 1 de¤iflikli¤e tabi tutulmufltur. Özsermaye

ba¤l› ortakl›¤›n hisse sahipli¤inde meydana gelen

de¤iflim tablosunun sadece hissedarlar ile yap›lan ifllemleri

de¤iflikliklerin sermaye hareketi olarak de¤erlendirilmesi

içermesi, Kar Zarar Tablosuna ek olarak, “Di¤er Kapsaml› Kar

gerekti¤ini tan›mlamaktad›r. Böylelikle sözkonusu sermaye

Zarar Tablosu” ad›nda, tüm gelir ve harcama kalemlerini

hareketinin flerefiyeye veya kar zarara herhangi bir etkisi

kar zarar olarak s›n›fland›racak yeni bir finansal tablonun

olmayacakt›r. Ayr›ca, standart ba¤l› ortakl›k zararlar›n›n ve

yay›mlanmaya bafllamas› ve yeni dönemlerde bir önceki

ba¤l› ortakl›k üzerinde kaybedilen kontrolün

döneme ait finansal tablolar›n yeniden yorumlanmas› veya

muhasebelefltirilmesi konusunda da de¤ifliklikler getirmektedir.

yeni muhasebe politikalar›n›n geriye dönük olarak üçüncü

UFRS 3'ün fiirket'in finansal tablolar›na bir etkisi olmas›

bir kolonda geçmifl dönemlere ait etkilerinin yay›mlanmas›

beklenmemektedir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
UMS 32 ve UMS 1'de yap›lan de¤ifliklikler: “Tasfiyeden

muhasebesinin nas›l yap›laca¤›na dair uygulanacak

Kaynaklanan Sat›labilir Finansal Araçlar” (1 Ocak 2009

prensipleri belirlemektedir. fiirket'in, söz konusu nitelikte

tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri

koruma muhasebesi olmad›¤› için, de¤iflikli¤in finansal

için geçerlidir).

tablolara etkisinin olmayaca¤

UMS 32'ye getirilen de¤ifliklik tasfiyeden kaynaklanan

UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaat› ile ‹lgili Anlaflmalar” (1 Ocak

sat›labilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli kriterler

2009 tarihinden sonra bafllayan y›ll›k dönemler için

yerine getirildi¤i takdirde, sermaye arac› olarak

geçerlidir).

›

d ü fl ü n ü l m e k t e d i r .

s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmektedir. UMS 1'e getirilen de¤ifliklik
ise, sermaye arac› olarak s›n›fland›r›lan sat›labilir finansal

UFRYK 15, 3 Temmuz 2008 tarihinde yay›mlanm›flt›r ve geriye

araçlar›n tan›mlanmas› ve aç›klanmas›n› gerektirmektedir.

dönük olarak uygulanacakt›r. UFRYK 15, bir gayrimenkulün

Sözkonusu de¤iflikli¤in fiirket'in mali tablolar›na bir etkisi

inflaat› için yap›lan anlaflman›n, UMS 11 “‹nflaat Sözleflmeleri”

olmas› beklenmemektedir.

standard› veya UMS 18 “Hâs›lat” standard› kapsam›na girip
girmedi¤inin ve buna ba¤l› olarak da böyle bir gayrimenkul

UFRS 1 R, “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n

i n fl a s › n d a n

elde

edilen

gelirin

ne

zaman

‹lk Uygulamas›” ve UMS 27 “ Konsolide ve Solo Finansal

muhasebelefltirilece¤inin belirlenmesi konusunda yol

Tablolar” a yap›lan de¤ifliklik (1 Ocak 2009 tarihinde veya

gösterir. Sözkonusu de¤iflikli¤in fiirket'in mali tablolar›na bir

bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri için geçerlidir).

etkisi olmas› beklenmemektedir.

De¤ifliklik, UFRS'yi ilk defa uygulayan flirketlerin aç›l›fl

UFRYK 16, "Yurtd›fl›ndaki ‹sletmede Bulunan Net Yat›r›m ‹le

bilançolar›nda ba¤l› ortakl›klardaki, müfltereken kontrol

‹lgili Riskten Korunma" 1 Ekim 2008 tarihinden sonra bafllayan

edilen iflletmelerdeki veya ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n maliyetini

senelik dönemler için geçerlidir).

UMS 27 'ye uygun olarak veya tahmini maliyet de¤erleriyle
belirlenmelerine olanak tan›maktad›r. UMS 27'ye yap›lan

UFRYK 16, 3 Temmuz 2008 tarihinde yay›mlanm›flt›r ve geriye

de¤ifliklik ba¤l› ortakl›k, müfltereken kontrol edilen iflletmeler

dönük veya ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. UFYRK

veya ifltiraklerden elde edilen temettünün solo finansal

16 üç ana konuya aç›kl›k getirmektedir: Finansal tablolarda

tablolarda gelir tablosunda yans›t›lmas›n› gerektirmektedir

kullan›lan sunum para birimi bir iflletmenin finansal korunma

ve bu de¤ifliklik ileriye dönük olarak uygulanacakt›r.

muhasebesi uygulayabilmesine gerekçe oluflturmaz.
Dolay›s›yla, bir ana kurulufl yaln›zca kendi finansal

UMS 39 “Uygun Korumal› Enstürmanlar” (UMS 39 “Finansal

tablolar›nda kullan›lan para birimi ile yabanc›

Enstürmanlar De¤iflikli¤i”; Muhasebelefltirme ve Ölçme):

operasyonlar›nda kullan›lan para birimi fark›ndan do¤an
kur farklar›n› finansal riskten korunma riski olarak

(1 Ocak 2009 tarih ve bu tarihten sonra bafllayan hesap

adland›rabilir. Finansal riskten korunma arac› grup içindeki

dönemleri için geçerlidir).

iflletme ya da iflletmelerce elde tutulabilir. Bu yorumun
fi i r k e t ' i n f i n a n s a l t a b l o l a r › n a b i r e t k i s i o l m a s ›

1) Korunan enstrümanlarda tek tarafl› risk, 2) Finansal
koruma enstrümanlar›nda enflasyon konular›nda korunma
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
UFRYK 17 'Parasal olmayan varl›klar›n hissedarlara da¤›t›m›':

yükümlülükler olarak s›n›flanamaz.

(1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra bafllayan

UMS 16, “Sabit K›ymetler” : Kiralama amac›yla bulundurulan

hesap dönemleri için geçerli olup ileriye dönük

sabit k›ymetler, genel olarak kiralamadan sonra sat›l›rsa

uygulanacakt›r).

kira süresi doldu¤unda, sat›fl amaçl› elde tutulan varl›klar
olarak stoklara transfer edilir.

Standart, hissedarlar›n teslim alaca¤› parasal veya parasal
olmayan varl›klar› seçme hakk›na sahip olmalar› durumu

UMS 16 “Sabit K›ymetler” : “Net sat›fl fiyat›” terimini “rayiç

da dahil olmak üzere, karfl›l›kl› olan tüm parasal olmayan

de¤er eksi sat›fl maliyeti” ile de¤ifltirmifltir.

varl›klar›n da¤›t›m› için uygulanacakt›r. Bu yorumun fiirket'in
finansal tablolar›na bir etkisi olmas› beklenmemektedir.

UMS 19, “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”: Geçmifl hizmet
maliyetleri, plan varl›klar›ndan getiri ve k›sa ve uzun vadede

UFRYK 18: 'Müflterilerden Varl›k Transferi': (1 Temmuz 2009

çal›flanlara sa¤lanan fayda tan›mlar›n› de¤ifltirmifltir.

tarih veya bu tarihten sonra bafllayan hesap dönemleri

Planlarda yap›lan de¤ifliklikler, gelecekteki hizmetlerle iliflkili

için geçerlidir)' Standard, müflterilerden al›nan maddi duran

faydalarda azalmaya sebep olur ise kesinti olarak kaydedilir.

varl›klar›n, inflaat yap›m› için al›nan nakdin veya bu türde

Muhtemel borçlar›n kayd›yla ilgili referans UMS 37 ile tutarl›l›k

müflterilerden al›nan varl›klar›n muhasebelefltirilmesi

göstermesi aç›s›ndan silinmifltir.

konusuna aç›kl›k getirmektedir. Bu yorumun fiirket'in finansal
tablolar›na bir etkisi olmas› beklenmemektedir.

UMS 20, “Devlet Yard›mlar›n›n Muhasebelefltirilmesi ve
Devlet Yard›mlar›n›n Kamuya Aç›klanmas›”: ‹leride verilecek,

UFRS'lerdeki ‹yilefltirmeler

s›f›r veya düflük faiz oranl› kredilere, faiz yüklenmesi gerekir.

May›s 2008'de Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu

Al›nan ve iskonto edilen tutar aras›ndaki fark devlet yard›m›

(UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak

olarak kabul edilir. Bununla birlikte, çeflitli terimler di¤er

ve anlat›m› daha aç›k hale getirmek için ilk toplu de¤ifliklikleri

UFRS ile tutarl› olmas› için de¤ifltirilmifltir.

yay›nlam›flt›r. fiirket, belirtilen de¤ifliklikleri henüz uygulamaya
geçirmemifl olmakla beraber, bu de¤iflikliklerin finansal

UMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”: Borçlanma maliyetinin

tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayaca¤›n›

tan›m›, borçlanma maliyetinin parçalar› olarak düflünülen

öngörmektedir. Söz konusu iyilefltirmeler a¤›rl›kl› olarak 1

iki tip maddeyi de kapsayacak flekilde de¤ifltirilmifl, etkin

Ocak 2009 dan itibaren geçerlidir.

faiz oran› kullan›larak UMS 39'a uyumlu olarak hesaplanan
faiz gideri fleklinde tan›mlanm›flt›r.

UFRS 5, “Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve
Durdurulan Faaliyetler”: Ba¤l› ortakl›¤›ndaki kontrolü

UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”

kaybedecek flekilde bir sat›fl plan› olan bir iflletme'nin, sat›fl

: Bir ana ortakl›k ba¤l› ortakl›¤›n de¤erlemesini UMS 39'a

sonras› eski ba¤l› ortakl›¤›nda pay› kalmas› halinde bile bu

uyumlu olarak rayiç de¤erden yaparsa, bu de¤erlemeyi

ba¤l› ortakl›¤›n tüm varl›k ve yükümlülüklerini sat›fl amaçl›

ilgili varl›k sat›lacak varl›k olarak s›n›fland›r›ld›¤›nda da

olarak s›n›fland›rmas› gerekmektedir.

devam ettirir.

UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunumu”: Al›m sat›m amaçl›
olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›k ve yükümlülükler,
bilançoda do¤rudan cari varl›klar veya k›sa vadeli
51

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
UMS 28, “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar”: E¤er bir ifltirak UMS 39'a

UFRS 7, “Finansal Araçlar” Dipnotlar: ”Toplam faiz gelirinin”

uygun olarak rayiç de¤erinden muhasebelefltirildiyse,

finansal maliyetlerin bir parças› olarak an›lmas›n›n

sadece UMS 28'in gerektirdi¤i, ifltiraklerin fonlar›n› ana

kald›r›lmas›.

flirkete aktarmas›nda herhangi bir önemli s›n›rlama olup

UMS 8, “Muhasebe Politikalar›, Muhasebesel Tahmin ve

olmad›¤›n›n aç›klanmas›n› gerektirir. De¤er düflüklü¤ü

Hatalardaki De¤iflimler”: Muhasebe politikalar›n› belirlerken,

analizi aç›s›ndan bir ifltirakteki yat›r›m, tek bir varl›k olarak

UFRS'de tan›mlanan uygulama yöntemlerinin kullan›lmas›

de¤erlendirilir. Dolay›s› ile yat›r›m tutar›n›n içinde yer alan

zorunludur.

flerefiye için ayr›ca de¤er düflüklü¤ü analizi yap›lmaz.
UMS 10, “Raporlamadan Sonraki Olaylar”: Raporlama
UMS 29, “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal

döneminin bitiflinden sonra aç›klanan temettüler yükümlülük

Raporlama”: Tarihi maliyetten de¤erlenecek aktif ve

olarak yans›t›lmaz.

pasiflere iliflkin istisnalar referans› de¤ifltirilmifl ve sabit k›ymet
bir örnek olarak verilmifltir. Ayr›ca baz› terimler di¤er UFRS

UMS 18, “Has›lat”: UMS 39'da tan›mland›¤› üzere, “direkt

ile tutarl›l›k için revize edilmifltir.

maliyet” teriminin “ifllem maliyetiyle” de¤ifltirilmesi.

UMS 31, “Ortak Giriflim Paylar›n›n Mali Raporlamas›”: E¤er

UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme”

ortak giriflim, UMS 39' a uygun olarak, rayiç de¤erden

: Türev ürünlerin durumlar›nda oluflan de¤iflim bir yeniden

muhasebelefltirilmiflse, UMS 31 sadece giriflimcilerin ve

s›n›flama de¤ildir ve dolay›s›yla ilk kayda al›mdan sonra

giriflimin taahhütlerinin aç›klanmas›n› ve aktif, pasif, gelir

rayiç de¤er de¤ifliklikleri kar veya zararda yans›t›lan

ve giderlerin özet bir flekilde aç›klanmas›n› gerektirir.

s›n›f›ndan ç›kart›labilir veya tekrar geri konabilir.” Bir
enstrüman›n korunma amaçl› olarak s›n›fland›r›lmas›na

UMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama” : E¤er iflletme

karar vermek için UMS 39'daki “bölüm” referans› kald›r›lm›flt›r.

UMS 33 kapsam› içindeyse, hisse bafl›na kazanç, ara dönem

Rayiç

finansal raporlarda da aç›klan›r.

durdurulmas›nda bir borç enstrüman›n› yeniden ölçmek

de¤er

koruma

m u h a s e b e l e fl t i r m e s i n i n

için revize edilmifl etkin faiz oran›n›n kullan›lmas›
UMS 36, “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü”: “Rayiç de¤er eksi

gerekmektedir.

sat›fl maliyeti” de¤erini hesaplamak için iskonto edilmifl
nakit ak›fllar› kullan›ld›¤›nda kullan›lan iskonto oran› ile ilgili,

UMS 40, “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” : Gelecekte

“kullan›m de¤eri” hesaplamas›nda gerekli olan ek

yat›r›m amaçl› olarak kullan›lmak üzere yap›lan, gelifltirme

aç›klamalarla tutarl› olan ek aç›klamalar gerekmektedir.

ve yat›r›mlar, yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flan›r.
Rayiç de¤er güvenilir bir biçimde hesaplanamaz ise,
devam etmekte olan yat›r›m rayiç de¤eri hesaplanabilir

UMS 38, “Maddi Olmayan Varl›klar”: Promosyon faaliyetleri

hale gelene kadar ya da tamamlanana kadar maliyet

ve reklam harcamalar›, iflletmenin ürünlere ulaflma hakk›

de¤erinden tafl›n›r.

gerçekleflti¤inde veya hizmeti ald›¤›nda gider olarak
kaydedilir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
UMS 41 “Tar›msal Faaliyetler”: Vergi öncesi iskonto oran›n›n

olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride bu

rayiç de¤er belirlenmesinde kullan›lmas›yla ilgili referans

koflullar›n gerçekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan

kald›r›lm›flt›r. Ek dönüflümler sonucu oluflan nakit ak›fllar›n›n

kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31

rayiç de¤er hesaplamas›nda kullan›lmas›n› yasaklayan

Aral›k 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyar›nca (Yüksek

madde kald›r›lm›flt›r. Ek olarak,”sat›fl noktas› maliyetleri”

Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden

teriminin yerine “sat›fl maliyetleri” terimi getirilmifltir.

ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k
2006 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve

Bu de¤iflikliklerin ilk kez uygulanmas›n›n fiirket'in finansal

pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k

tablolar›na etkisi incelenmektedir.

2004 tarihine kadar olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine
kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise

Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar

nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.

Finansal tablolar›n SPK Muhasebe Standartlar›'na göre
haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle,

Netlefltirme

raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n›, vukuu muhtemel

Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal

yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle

bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu

gelir ve gider tutarlar›n› etkileyecek varsay›mlar ve tahminler

varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya

yapmas› gerekmektedir. Buna ba¤l› olarak gerçekleflmifl

efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda

sonuçlar tahminlerden farkl› olabilir. Tahminler düzenli olarak

bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.

gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve
g e r ç e k l e fl t i k l e r i

dönem

gelir

tablosunda

raporlanmaktad›rlar.

Finansal tablolara yans›t›lan tutarlar üzerinde önemli
derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde
var olan veya ileride gerçekleflebilecek tahminlerin esas

‹fllevsel ve Raporlama Para Birimi

kaynaklar› göz önünde bulundurularak yap›lan önemli

fiirket'in ifllevsel ve raporlama para birimi Türk Liras› (TL) 'd›r.

varsay›mlar ve de¤erlendirmeler afla¤›daki gibidir :

Türkiye'de 1 Ocak 2005'ten itibaren paradan alt› s›f›r
at›lmas›yla birlikte Yeni Türk Liras› (TL), Türkiye Cumhuriyeti'nin

a) K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, iskonto oranlar›,

yeni para birimi olarak belirlenmiflti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak

gelecekteki maafl art›fllar› ve çal›flanlar›n ayr›lma oranlar›n›

2009 tarihinden itibaren para birimindeki “Yeni” ibaresinin

içeren birtak›m v a r s a y › m l a r a

kald›r›lmas›na karar vermifltir. Bu nedenle, 31 Aral›k 2008

hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planlar›n uzun vadeli

itibariyle fiirket'in ifllevsel ve raporlama para birimi ve geçmifl

olmas› sebebiyle, söz konusu varsay›mlar önemli belirsizlikler

y›l karfl›laflt›rmal› tutarlar› 1 YTL = 1 TL oran› kullan›larak TL

içerir. Çal›flanlara sa¤lanan faydalara iliflkin karfl›l›klara iliflkin

olarak sunulmufltur.

detaylar Not 24'de yeralmaktad›r.

SPK'n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na istinaden
finansal tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme iflleminin
uygulanmas›n› gerektiren objektif koflullar›n gerçekleflmemifl
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b) fiüpheli alacak karfl›l›klar›, fiirket yönetiminin bilanço tarihi

Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda fiirket yönetimi

itibariyle varolan ancak cari ekonomik koflullar

finansal olmayan varl›klar›nda herhangi bir de¤er düflüklü¤ü

çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait

olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

gelecekteki zararlar› karfl›layaca¤›na inand›¤› tutarlar›

f) Ertelenmifl vergi varl›klar› gelecekte vergiye tabi kar elde

yans›tmaktad›r. Alacaklar›n de¤er düflüklü¤üne u¤ray›p

etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmifl zararlardan

u¤ramad›¤› de¤erlendirilirken iliflkili kurulufl d›fl›nda kalan

faydalanman›n kuvvetle muhtemel olmas› durumunda

borçlular›n geçmifl performanslar› piyasadaki kredibiliteleri

kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmifl vergi

ve bilanço tarihinden finansal tablolar›n onaylanma tarihine

varl›klar›n tutar› belirlenirken gelecekte oluflabilecek olan

kadar olan performanslar› ile yeniden görüflülen koflullar

vergilendirilebilir karlara iliflkin önemli tahminler ve

da dikkate al›nmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi itibariyle flüpheli

de¤erlendirmeler yapmak gerekmektedir.

alacak karfl›l›klar› Not 10'da yans›t›lm›flt›r.

(Not 35)

c) fiirket yönetimi özellikle makina ekipmanlar›n faydal›

Gelirlerin MuhasebeleflTirilmesi

ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin

Gelirler, faaliyetlerinden dolay› fiirket'e ekonomik getiri

tecrübeleri do¤rultusunda önemli varsay›mlarda

sa¤lanmas› olas›l›¤› oldu¤u ve gelirin güvenilir olarak

bulunmufltur.

ölçülebilmesinin mümkün oldu¤u zaman muhasebelefltirilir.
Gelirler, katma de¤er vergisi ve sat›fl vergileri düflüldükten

d) Stok de¤er düflüklü¤ü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak

sonra net olarak gösterilmifltir. Gelirin oluflmas› için afla¤›daki

ve ne kadar geçmiflten geldi¤i incelenmekte, teknik

kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir:

personelin görüflleri do¤rultusunda kullan›labilirli¤i
belirlenmekte ve kullan›lamayacak oldu¤u tahmin edilen

Mallar›n sat›fl›

kalemler için karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Stoklar›n net

Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u

gerçekleflebilir de¤erinin belirlenmesinde de liste sat›fl

ve gelir tutar›n›n güvenilir bir flekilde hesaplanabildi¤i

fiyatlar› ve y›l içinde verilen ortalama iskonto oranlar›na

durumda gelir oluflmufl say›l›r. Net sat›fllar, indirimler ve

iliflkin veriler kullan›lmakta ve katlan›lacak sat›fl giderlerine

komisyonlar düflüldükten sonraki faturalanm›fl sat›fl

iliflkin tahminler yap›lmaktad›r. Bu çal›flmalar sonucunda

bedelinden oluflmaktad›r.

net gerçekleflebilir de¤eri maliyet de¤erinin alt›nda olan
stoklar için karfl›l›k Not 13'de ay›rmaktad›r.

Faiz
Tahsilat›n flüpheli olmad›¤› durumlarda tahakkuk esas›na

e) fiirket varl›klar›na iliflkin de¤er düflüklü¤ü analizini

göre gelir kazan›lm›fl kabul edilir.

indirgenmifl nakit ak›mlar›n› kullanarak ve arsalar ve binalar
için ba¤›ms›z de¤erleme çal›flmalar› kullanarak
yapmaktad›r. Bu analizlerde fiirket'in gelecekteki
faaliyetlerine ve kullan›lan iskonto oranlar›na iliflkin muhtelif
varsay›mlar bulunmaktad›r.
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Stoklar
Stoklar, maliyet de¤eri veya net gerçekleflebilir de¤erden
düflük olan› ile de¤erlenmifltir. Stoklar› bulunduklar› duruma
getirmek için yap›lan harcamalar afla¤›daki gibi
muhasebelefltirilmifltir:
‹lk madde ve malzemeler a¤›rl›kl› ortalama maliyet
yöntemine göre belirlenmektedir. Mamul ve yar› mamüllerin
maliyetine direkt malzeme ve iflçilik giderleri ile de¤iflken
ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda dahil edilmifl
ve a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre hesaplanm›flt›r.
Net gerçekleflebilir de¤er, tahmini sat›fl fiyat›ndan sat›fl
esnas›na kadar oluflacak ek maliyetler düflülerek tahmin
edilen tutard›r (Not 13) .
Maddi Duran Varl›Klar
Arsalar ve binalar d›fl›ndaki maddi varl›klar 31 Aral›k 2004
tarihine kadar yeniden düzenlenmifl maliyet bedelinden
birikmifl amortisman ve varsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n
düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arsalar amortismana
tabi de¤ildir. Maddi duran varl›klar sat›ld›¤› zaman bu
varl›¤a ait maliyet ve birikmifl amortismanlar ilgili
hesaplardan düflüldükten sonra oluflan gelir ya da gider,
gelir tablosuna dahil edilmektedir.

Arsalar ve binalar, rayiç de¤erlerinden birikmifl amortisman›n
düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maliyet de¤eri ile rayiç
de¤eri aras›ndaki fark öz sermayenin alt›nda “Duran Varl›klar
De¤er Art›fl Fonu” hesab›nda takip edilmektedir.
Ayr›ca varl›¤›n tafl›nan yeniden de¤erlenmifl de¤eri baz
al›narak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk günkü de¤eri
baz al›narak hesaplanan amortisman aras›ndaki fark,
maddi varl›k kullan›ld›kça y›ll›k olarak duran varl›k de¤er
art›fl fonundan da¤›t›lmam›fl karlar hesab›na aktar›lmaktad›r.
Maddi duran varl›klar, kapasitelerinin tam olarak
kullan›lmaya haz›r oldu¤u durumda aktiflefltirilmekte ve
amortismana tabi tutulmaktad›r. Amortismana tabi tutulan
varl›klar, maliyet tutarlar› üzerinden tahmini ekonomik
ömürlerine dayanan oranlarla do¤rusal amortisman
yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktad›r.
Daha önceki dönemlerde ve bilanço tarihi itibariyle
kullan›lan amortisman süreleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008
ve 2007
Süre (Y›l)
Yeralt› ve yerüstü düzenle
Binalar
Demirbafllar
Makine ve teçhizat
Tafl›t araçlar›
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20-40
10-40
4-10
5-25
4-8

Maddi duran varl›¤›n maliyet de¤eri; al›fl fiyat›, ithalat

masraflar, olufltuklar› dönemde gider kaydedilmektedir.

vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi

Yap›lan harcamalar ilgili maddi duran varl›¤a gelecekteki

varl›¤› kullan›ma haz›r hale getirmek için yap›lan

kullan›m›nda ekonomik bir de¤er art›fl› sa¤l›yorsa bu

masraflardan oluflmaktad›r. Maddi duran varl›¤›n

harcamalar varl›¤›n maliyetine eklenmekte, ve kalan

kullan›m›na baflland›ktan sonra oluflan tamir ve bak›m gibi

ekonomik ömrü boyunca amortismana tabi tutulmaktad›r.
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Maddi Olmayan Duran Varl›Klar

halinde belirlenecek de¤erini aflmamas› kofluluyla kayda

Maddi olmayan duran varl›klar bafll›ca, d›flar›dan sat›n

al›nmaktad›r.Duran varl›klar›n yeniden de¤erlemesinden

al›nm›fl lisans, ticari marka, endüstriyel yaz›l›m, bayi listesi,
yaz›l›m lisans hakk› ve di¤er haklardan oluflan varl›klar olup

kaynaklanan tafl›nan bedelindeki de¤er düflüklü¤ü ilk

UFRS 3 “‹flletme Birleflmeleri” uyar›nca sat›n al›m s›ras›nda

olarak özsermayedeki yeniden de¤erleme fonundan

tespit edilen rayiç bedel üzerinden aktiflefltirilmektedir. ‹lgili

netlenerek borç

iflletme birleflmesi sonucu ortaya ç›kan pozitif flerefiye, ticari

olarak kaydedilir, daha sonra toplam de¤er düflüklü¤ünden

marka ve d›flar›dan sat›n al›nm›fl lisans tutar› belirli bir

kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

ekonomik ömrü olmamas›ndan dolay› itfa ifllemine tabi
tutulmamakta fakat her y›l tafl›nan de¤erinde bir de¤er

Banka Kredileri

düflüklü¤ü oluflup oluflmad›¤› incelenmektedir.

Bütün banka kredileri, ilk kay›t an›nda rayiç de¤erlerini de
yans›tt›¤› düflünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet

Di¤er maddi olmayan varl›klar (yaz›l›m lisans hakk› ve di¤er

bedeli ile kaydedilir. ‹lk kayda al›mdan sonra krediler, etkin

haklar) normal amortisman metoduna göre ilgili k›ymetin

faiz oran› yöntemiyle indirgenmifl net de¤erleri ile gösterilir.

tahmini ekonomik ömrü olan 3-20 y›l üzerinden itfa

‹ndirgenmifl de¤er hesaplan›rken ilk ihraç an›ndaki maliyetler

edilmektedir. Sözkonusu maddi olmayan varl›klar›n tafl›d›klar›

ve geri ödeme s›ras›ndaki indirimler ve primler göz önünde

de¤erler, flartlarda de¤ifliklik oldu¤u takdirde herhangi bir

bulundurulur (Not 8).

de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›n› tespit etmek için
incelenmektedir.

Borçlanma Maliyetleri
Bütün borçlanma maliyetleri olufltuklar› tarihte giderlefltirilir.

Varl›Klar›n De¤er Düflüklü¤ü
Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden gerçekleflmeyece¤i

Finansal Araçlar

durumlarda, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na

Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir

bak›l›r. Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er, paraya çevrilebilecek

baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye

tutar› aflt›¤›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri gelir

araçlar›n› artt›ran anlaflmalard›r.

tablosunda yans›t›l›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n
net sat›fl fiyat› ve kullan›mdaki net defter de¤erinden yüksek

Finansal varl›klar:

olan›d›r. Geçmifl y›llarda ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›

• nakit,

art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde bir karfl›l›k

• baflka bir iflletmeden nakit veya bir baflka finansal varl›k

ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar
gelir tablosuna yans›t›l›r.

almay› öngören sözleflmeye dayal› hak,
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›,
iflletmenin ehinde olacak flekilde, karfl›l›kl› olarak

Ancak, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ters çevrilmesi sonucu
varl›¤›n tafl›nan de¤erinde meydana gelen art›fl, bu varl›¤a

de¤ifltirmesini öngören sözleflmeye dayal› hak ya da,
• bir baflka iflletmenin sermaye araçlar›d›r.

geçmifl y›llarda hiç de¤er düflüklü¤ü ayr›lmam›fl olmas›
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Sözleflmeye dayal› finansal yükümlülükler:
• baflka bir iflletmeye nakit veya bir baflka finansal varl›k
vermeyi öngören, veya
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›,

fiirket'in finansal araçlar›n›n rayiç de¤erlerinin tahmininde
afla¤›da belirtilen yöntemler ve varsay›mlar Not 39'da
aç›klanm›flt›r.

iflletmenin aleyhinde olacak flekilde karfl›l›kl› olarak
de¤ifltirmesini öngören sözleflmeye dayal› yükümlülüklerdir.

Finansal Varl›klar

Bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen

Krediler ve alacaklar

(finansal varl›k için) ve ele geçen (finansal yükümlülük için)

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ifllem

rayiç de¤er olan ifllem maliyetleri üzerinden varsa ifllem

görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu

masraflar› da eklenerek (finansal yükümlülük için düflülerek)

kategoride s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz

hesaplan›r.

yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti üzerinden
de¤er düflüklü¤ü düflülerek gösterilir.

‹lk kayd› müteakip, finansal varl›klar, varl›k olan finansal
türevler dahil olmak üzere, rayiç de¤erinden sat›fl

Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü

durumunda ortaya ç›kan maliyetleri düflülmeksizin

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan

de¤erlenir. Bunlar haricinde afla¤›daki kategorilere giren

finansal varl›klar d›fl›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k

finansal varl›klar (sabit vadeli olanlar iskonto edilmifl

gruplar›, her bilanço tarihinde de¤er düflüklü¤üne

maliyetinden) efektif faiz metodu ile hesaplanan

u¤rad›klar›na iliflkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na

maliyetlerinden kayda al›n›r:

dair de¤erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk
muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n

• Vadesine kadar elde tutulan yat›r›mlar, ve

meydana gelmesi ve söz konusu olay›n ilgili finansal varl›k

• herhangi bir pazarda belirlenmemifl ve pazar fiyat›

veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen

olmayan ve rayiç de¤eri ölçülemeyen finansal varl›klar.

gelecekteki nakit ak›mlar› üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düflüklü¤üne

Finansal Araçlar›n Rayiç De¤eri

u¤rad›¤›na iliflkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas›

Rayiç de¤er, zorunlu sat›fl veya tasfiye gibi haller d›fl›nda,

durumunda de¤er düflüklü¤ü zarar› oluflur. Kredi ve

bir finansal arac›n cari bir ifllemde istekli taraflar aras›nda

alacaklar için de¤er düflüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen

al›m-sat›ma konu olan fiyat›n› ifade eder. Kote edilmifl

tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran›

piyasa fiyat›, flayet varsa, bir finansal arac›n makul de¤erini

üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile

en iyi yans›tan de¤erdir.

defter de¤eri aras›ndaki farkt›r. fiirket alacaklar›n› ayr› ayr›
takip etmekte ve toplu bir karfl›l›k ay›rmamaktad›r.

Yabanc› para bazl› finansal alacak ve borçlar finansal
tablolar›n haz›rland›¤› günün yabanc› kur oranlar› üzerinden
de¤erlendirilmektedir.
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Bir karfl›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin

UMS 39 (Finansal Araçlar : Kayda Alma ve Ölçüm)'a göre

azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal

riskten korunma muhasebesi için yeterli flartlar›

varl›klarda, de¤er düflüklü¤ü do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n

sa¤lamad›¤›ndan, al›m sat›m amaçl› olarak tan›mlanarak

kay›tl› de¤erinden düflülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi

finansal tablolarda di¤er k›sa vadeli finansal

durumunda söz konusu tutar karfl›l›k hesab›ndan düflülerek

yükümlülüklerde aras›nda s›n›fland›r›larak rayiç de¤erleri

silinir. Karfl›l›k hesab›ndaki de¤iflimler gelir tablosunda

ile yans›t›l›rlar ve rayiç de¤erindeki de¤ifliklikler gelir

muhasebelefltirilir.

tablosuna yans›t›l›r.

Finansal Yükümlülükler

Nakit ve Nakit Benzerleri

Finansal yükümlülükler bafllang›çta ifllem maliyetlerinden

Nakit ak›m tablosunun sunumu aç›s›ndan, nakit ve nakit

ar›nd›r›lm›fl gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebelefltirilir

eflde¤erleri, kasadaki nakit varl›¤›, ilgili sene sonu itibariyle

ve sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden

vadesi gelmifl çekleri, bankalardaki nakit para ve orijinal

hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi

vadesi 3 aydan k›sa vadeli mevduatlar› içermektedir. Nakit

kullan›larak itfa edilmifl maliyet bedelinden tafl›n›r.

ve nakit eflde¤erleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk
etmifl faizlerinin toplam› ile gösterilmifltir.

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmifl
maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliflkili

Nakit Ak›m Tablosu

oldu¤u döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›;

Nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri

finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas›

de¤erler, kasa, bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz

halinde daha k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte

nakit ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vadesi gelen çekleri

yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal

içermektedir.

yükümlülü¤ün net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.
Ticari Alacaklar ve Di¤er Alacaklar
Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve Kay›tlardan Ç›kar›lmas›

Ticari alacaklar içine s›n›fland›r›lan senetler ve vadeli çekler

fiirket bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakal›

fatura edilmifl tutardan flüpheli ticari alacak karfl›l›¤›

kontrata dayal› yükümlülükleri ile ilgili taraf oldu¤u durumda

düflüldükten sonra, tafl›nan de¤erleri ile yans›t›lmakta ve

bilançosuna yans›tmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi,

efektif faiz oranlar› kullan›larak indirgenmifl net de¤erleri

aktif üzerindeki kontrolü, veya pasif ile ilgili kontrata dayal›

ile tafl›nmaktad›r. Vadesi gelmifl alacaklar›n tahsil

yükümlülü¤ü ortadan kalkt›¤›nda ise kay›tlar›ndan

edilemeyece¤ine dair somut bir gösterge varsa flüpheli

ç›karmaktad›r.

alacak karfl›l›¤› ayr›l›r. Tahsili tamamen mümkün olmayan
alacaklar tespit edildikleri durumlarda kay›tlardan tamamen

Türev Finansal Araçlar

silinirler. Karfl›l›k, fiirket yönetimi taraf›ndan tahmin edilen
ve ekonomik koflullardan ya da hesab›n do¤as› gere¤i

Vadeli Döviz Al›m Sat›m Sözleflmeleri

tafl›d›¤› riskten kaynaklanabilecek olas› zararlar› karfl›lad›¤›

fiirket yabanc› para piyasas›nda vadeli ifllem anlaflmalar›

düflünülen tutard›r.

yapmaktad›r. fiirket'in risk yönetim politikalar›na göre riskten
korunma amaçl› girilen söz konusu vadeli ifllem anlaflmalar›,
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fiirket fatura alacaklar›n›n bir k›sm›n› faktoring yoluyla tahsil
etmektedir. Faktoring flirketinin temlik edilen alaca¤›
müflteriden tahsil etmesine kadar tahsilat riski fiirket'e ait
oldu¤undan fiirket finansal tablolar›nda ilgili faktoring
alacaklar›n› takip etmektedir. Faktoring giderleri tahakkuk
esas›na dayal› olarak finansman giderleri hesab›nda
muhasebelefltirilir.
Ticari Borçlar
Ticari ve di¤er borçlar ve ticari borçlar›n içerisinde yans›t›lan
ileri tarihli verilen çekler mal ve hizmet al›m› ile ilgili ileride
do¤acak faturalanm›fl veya faturalanmam›fl tutarlar›n rayiç
de¤erlerini temsil eden indirgenmifl maliyet bedeliyle
kay›tlarda yeralmaktad›r.
‹flletme Birleflmeleri
fiirket, 21 Ekim 2004 tarihinde Pilsa A.fi. (Pilsa)'den “Winsa”
ticari markas› alt›nda gerçeklefltirilen faaliyetlerini sat›n
alm›flt›r. fiirket sözkonusu sat›n alma dahilinde elde etmifl
oldu¤u belirlenebilen varl›k ve yükümlülükleri, UFRS 3 “‹flletme
Birleflmeleri” uyar›nca, anlaflman›n yürürlülük tarihi olan 1

Tarih

Aral›k 2004 tarihindeki rayiç bedelleri ile kay›tlar›na alm›fl
ve sat›n alma maliyeti ile belirlenebilen varl›k ve
yükümlülüklerin rayiç bedelleri aras›nda kalan de¤eri,
ertelenmifl vergi etkisi düflüldükten sonra, flerefiye olarak
kay›tlar›na yans›tm›flt›r.
Kur De¤ifliminin Etkileri
fiirket yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri
kullan›lan para birimine çevirirken ifllem tarihinde geçerli
olan ilgili kurlar› esas almaktad›r. Yabanc› para cinsinden
olan ifllemlerin kullan›lan para birimine çevrilmesinden veya
parasal kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark›
gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r. Parasal olan tüm aktif ve pasifler dönem
sonu kuruyla çevrilip ilgili kur farklar› gelir tablosuna
yans›t›lm›flt›r.
Dönem sonlar›nda kullan›lan kurlar afla¤›daki gibidir:

TL / ABD Dolar›

Al›fl kuru
31 Aral›k 2008
31 Aral›k 2007

1,5123
1,1647

TL / EURO
2,1408
1,7102

Hisse Bafl›na Kar

kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse

Gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kar, net kar›n,

senedi da¤›t›mlar›n›n geçmifle dönük etkileri de dikkate

raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin

al›narak bulunur.

a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktad›r.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Türkiye'de flirketler sermayelerini hali haz›rda bulunan

fiirket'in bilanço tarihindeki durumu hakk›nda ilave bilgi

hissedarlar›na, çeflitli içsel kaynaklardan da¤›tt›klar› “bedelsiz

veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme

hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse”

gerektiren olaylar) finansal tablolarda yans›t›lmaktad›r.

da¤›t›mlar›, hisse bafl›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç

Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri

edilmifl hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu

takdirde dipnotlarda aç›klanmaktad›r.

hesaplamalarda
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Karfl›l›klar, flarta Ba¤l› Yükümlülükler

varl›klar ise, finansal tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri

ve flarta Ba¤l› Varl›klar

yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda
aç›klan›r.

i) Karfl›l›klar
Karfl›l›klar, ancak ve ancak, fiirket'in geçmiflten gelen ve

Kiralamalar

halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü varsa, bu
yükümlülük sebebiyle iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan

Finansal kiralama

kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve

fiirket'e kiralanan varl›¤›n mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve

yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa

faydalar›n devrini öngören finansal kiralamalar, finansal

kay›tlara al›n›r.

kiralaman›n bafllang›ç tarihinde, kiralamaya söz konusu
olan varl›¤›n rayiç de¤eri ile kira ödemelerinin bugünkü

Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda,

de¤erinden küçük olan› esas al›narak yans›t›lmaktad›r.

karfl›l›klar ileride oluflmas› muhtemel giderlerin bilanço

Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem

tarihindeki indirgenmifl de¤eriyle yans›t›l›r. Karfl›l›klar her

için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz

bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi

oran› üretecek flekilde anapara ve finansman gideri olarak

tahminlerini yans›tacak flekilde gerekli düzenlemeler

ayr›lmaktad›r. Finansman giderleri dönemler itibariyle

yap›lmaktad›r.

do¤rudan gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Aktiflefltirilen
kiralanm›fl varl›klar, varl›¤›n tahmin edilen ömrü üzerinden

ii) Garanti karfl›l›¤›

amortismana tabi tutulmaktad›r.

fiirket, sat›lan mamuller için belirli kriterlere uygun koflullarda
de¤ifltirme ve bak›m ve tamir imkan› sa¤lamaktad›r. fiirket,

Operasyonel kiralama

sözkonusu taahhüt için geçmifl tecrübelerine dayanarak

Kiraya veren taraf›n kiralanan varl›¤›n tüm risk ve

y›ll›k sat›fl›n›n binde ikisi oran›nda karfl›l›k ayr›lmaktad›r.

menfaatlerini kendinde tuttu¤u kiralamalar operasyonel
kiralama olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Operasyonel kira

ii) fiarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar

ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca do¤rusal

fiarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren

olarak gider kaydedilmektedir.

durum yüksek bir olas›l›k tafl›m›yor ise finansal tablolarda
yans›t›lmay›p dipnotlarda aç›klanmaktad›r. fiarta ba¤l›
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
‹liflkili taraflar
Afla¤›daki kriterlerden birinin varl›¤›nda, taraf fiirket ile iliflkili say›l›r:
(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla:
(i) ‹flletmeyi kontrol etmesi, iflletme taraf›ndan kontrol edilmesi ya da iflletme ile ortak kontrol alt›nda bulunmas›
(ana ortakl›klar, ba¤l› ortakl›klar ve ayn› ifl dal›ndaki ba¤l› ortakl›klar dahil olmak üzere);
(ii) fiirket üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas›; veya
(iii) fiirket üzerinde ortak kontrole sahip olmas›;
(b) Taraf›n, fiirket'in bir ifltiraki olmas›;
(c) Taraf›n, fiirket'in ortak giriflimci oldu¤u bir ifl ortakl›¤› olmas›;
(d) Taraf›n, fiirket'in veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›;
(e) Taraf›n, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›;
(f) Taraf›n; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›nda veya (d) ya da (e)'de bahsedilen herhangi bir
bireyin do¤rudan ya da dolayl› olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iflletme olmas›; veya
(g) Taraf›n, iflletmenin ya da iflletme ile iliflkili taraf olan bir iflletmenin çal›flanlar›na iflten ayr›lma sonras›nda sa¤lanan
fayda planlar› olmas›, gerekir.
‹liflkili taraflarla yap›lan ifllem, iliflkili taraflar aras›nda kaynaklar›n›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karfl›l›¤›
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n transferidir.
Sat›lmaya Haz›r Gayrimenkuller

gerektirdi¤i kriterleri karfl›lamamalar› nedeniyle

Sat›lmaya haz›r gayrimenkuller, ödeme güçlü¤üne düflmüfl

karfl›lay›ncaya kadar di¤er duran varl›klar hesab›nda

borçlular›n fiirket'e olan yükümlülüklerine karfl›l›k olarak

s›n›fland›r›lm›flt›r.

al›nm›fl gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varl›klar
tapular›nda belirlenen de¤eri göz önünde bulundurularak,

Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler

fiirket'in kay›tlar›ndaki tafl›nan de¤er veya rayiç de¤erden
düflük olan›yla gösterilmektedir. Mahkeme emri veya

Cari y›l vergisi

müflterinin r›zas›yla varl›¤›n kullan›m hakk› elde edildi¤inde,

Vergi karfl›l›¤›, dönem kar› veya zarar› hesaplanmas›nda

ilgili flüpheli ticari alacak tutar› bilirkifli raporlar›nda belirlenen

dikkate al›nan cari dönem ve ertelenmifl vergi karfl›l›klar›n›n

de¤erden netlefltirilerek sat›lmaya haz›r gayrimenkuller

tamam›d›r.

hesab›na s›n›fland›r›l›r ve varl›¤›n rayiç de¤eri ile ticari alacak
tutar› aras›ndaki fark gelir tablosuna yans›t›l›r. fiirket,

Ertelenmifl vergi

operasyonlar› için kullanmad›¤› müddetçe, bu varl›klara

Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülük metodu dikkate

amortisman ay›rmamaktad›r. Bu varl›klar sat›ld›¤›nda, sat›fl

al›narak hesaplanm›flt›r. Ertelenmifl vergi, aktif ve pasiflerin

geliri ve varl›¤›n tafl›nan de¤eri aras›ndaki fark gelir

finansal raporlamada yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi

tablosuna yans›t›lmaktad›r. Sat›lmaya haz›r gayrimenkuller

hesab›ndaki bazlar› aras›ndaki geçici farklardan oluflan

bilançoda di¤er duran varl›klar hesab›nda gösterilmektedir.

vergi etkisini yans›tmaktad›r. Ertelenmifl vergi pasifleri

Söz konusu sat›lmaya haz›r gayrimenkuller UFRS 5'in

vergilendirilecek tüm geçici farklar için hesaplan›r.
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Ertelenmifl vergi alaca¤›, her türlü indirilebilir geçici farklar

ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen

ve tafl›nan ve kullan›lmayan birikmifl zararlar üzerinden

personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle

hesaplan›r ve ancak fiirket taraf›ndan öngörülebilen

yükümlüdür.

gelecekte indirilebilir geçici farklar› ortadan kald›racak ve

fiirket, iliflikteki finansal tablolarda yer alan “K›dem Tazminat›”

birikmifl zararlar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak tutarda vergiye

karfl›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve fiirket'in

tabi kar yarat›lma olas›l›¤› var ise kaydedilir.

personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na
hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤›

Her bilanço döneminde fiirket, ertelenmifl vergi alacaklar›n›

deneyimlerini baz alarak hesaplam›fl ve bilanço tarihinde

gözden geçirmekte ve ileriki y›llarda vergilendirilebilir

devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir. Hesaplanan

gelirlerden düflülemeyece¤i tespit edilen ertelenmifl vergi

tüm kazançlar ve kay›plar gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r (Not

alaca¤› için karfl›l›k ay›rmaktad›r.

24).

Ertelenmifl gelir vergisi aktif ve pasifleri ilgili aktifin gerçekleflti¤i

(b) Tan›mlanm›fl Katk› Plan› :

veya yükümlülü¤ün ifa edilece¤i zamanlarda geçici

fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal

olaca¤› tahmin edilen etkin vergi oran› üzerinden veya

sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in, bu primleri ödedi¤i

bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar› baz al›narak

sürece baflka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler

hesaplan›r.

ödendikleri dönemde personel giderleri olarak
yans›t›lmaktad›r.

Dönem Cari ve Ertelenmifl Vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak

(c) ‹zin Karfl›l›¤›

muhasebelefltirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere

Söz konusu karfl›l›k k›sa vadeli borç karfl›l›klar› (Not 22)

iliflkin ertelenmifl vergi de do¤rudan özkaynakta

hesab›nda gösterilmifltir.

muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilen ya da iflletme
birleflmelerinin ilk kayda al›m›ndan kaynaklananlar

3. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmifl vergi, gelir

Cari dönemde gerçekleflen yeni bir birleflme

tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir.

bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007 - Yoktur).

Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar/k›dem Tazminatlar›

4. ‹fi ORTAKLIKLARI
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).

(a) Tan›mlanm›fl Fayda Plan› :
fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet
verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
fiirket, sat›fllar›n›n büyük ço¤unlu¤unu Türkiye'de gerçeklefltirmektedir. fiirket yönetimi bölümlere göre raporlama
yapmay› gerektirecek farkl› türdeki ürün ve farkl› co¤rafi bölgeler olmad›¤› için bölümlere göre finansal bilgilerin
raporlamas›n› yapmamaktad›r (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
6. NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

Kasa

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

12.562

7.100

475.819

2.079.010

50.673.332

27.225.370

893.850

1.876.102

52.055.563

31.187.582

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

%3

% 4,40 - % 5

%3,25

%4

%19-21,15

% 16,70-18,25

Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Tahsildeki çekler

Banka mevduatlar›n›n faiz oranlar› afla¤›daki gibidir :

Vadesi Üç Aydan K›sa Vadeli Mevduatlar
ABD Dolar›
Euro
Türk Liras›

fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar› 2 ve 19 Ocak 2009 vadelidir (31 Aral›k 2007 - 2 ve 4
Ocak 2008 aras›nda de¤iflen vadelere sahiptir).
fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle bloke haz›r de¤erleri bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
7. F‹NANSAL YATIRIMLAR
fiirket'in 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle menkul k›ymeti bulunmamaktad›r.
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8. F‹NANSAL BORÇLAR
a) K›sa Vadeli Banka Kredileri

Döviz
tutar›
K›sa vadeli krediler
TL krediler (faizsiz)

31 Aral›k 2008
TL
Faiz
karfl›l›¤›
oran› (%)

Döviz
tutar›

TL
karfl›l›¤›

31 Aral›k 2007
Faiz
oran› (%)

207.836

207.836

-

526.930

526.930

-

Uzun vadeli kredilerin cari k›sm›
Euro krediler
6.500.000
Faiz tahakkuku

13.915.200
1.279.707

(*) 4,62

4.250.000
-

7.268.350
462.649

(*) 3,61
-

15.194.907

7.730.999

15.402.743

8.257.929

Tafl›nan de¤eri 15.194.907 olan sabit faiz oranl› kredinin rayiç de¤eri 15.299.007 TL'dir.
b) Uzun Vadeli Banka Kredileri

Döviz
tutar›

31 Aral›k 2008
TL
Faiz
karfl›l›¤›
oran› (%)

Döviz
tutar›

31 Aral›k 2007
TL
Faiz
karfl›l›¤›
oran› (%)

Uzun vadeli krediler
Euro krediler

16.750.000

35.858.400

(**) 5,20

16.500.000

28.218.300

(**) 5,91

Euro krediler

6.500.000

13.915.200

(*) 4,62

4.250.000

7.268.350

(*) 3,61

Eksi, cari dönem taksitleri

(*)
(**)

(13.915.200)

(7.268.350)

35.858.400

28.218.300

Dönem sonu faiz ödemeli; sabit faiz oranl›.
Alt› ayda bir faiz ödemeli; de¤iflken faiz oranl›.

fiirket'in 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, kredilerle ilgili vermifl oldu¤u bir teminat bulunmamaktad›r.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle, fiirket'in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:

1 y›ldan az
1-5 y›l ve sonras›(*)
Eksi, uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
Toplam uzun vadeli finansal borçlar

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

15.194.907
35.858.400

7.661.428
28.218.300

(15.194.907)

(7.661.428)

35.858.400

28.218.300

(*) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler içerisinde yer alan 16.750.000
Euro tutar›ndaki kredilerin vadesi 6 ve 7 y›ld›r.
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9. D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er K›sa Vadeli Finansal Yükümlülükler
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

8.217.286
-

4.658.800
2.410.984

8.217.286

7.069.784

Factoring borçlar›
Vadeli döviz al›m sat›m sözleflmelerinin rayiç de¤eri (*)

(*) fiirket yabanc› para dalgalanmalar› sonucu ortaya ç›kabilecek risklerden korunmak amac›yla y›l içerisinde vadeli
döviz al›msat›m anlaflmalar› yapm›flt›r (Not 22). Söz konusu vadeli döviz al›m sat›m ve opsiyon anlaflmalar›n›n 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle vadeleri ve de¤erleme kuru afla¤›daki gibidir:
Vadesi gelmemifl vadeli döviz al›m sat›m ve opsiyon anlaflmalar›n›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam›
25.038.000 ABD Dolar›d›r. fiirket aç›k olan bu vadeli döviz al›m sat›m anlaflmalar› için iliflikteki finansal tablolara
2.410.984 TL tutar›nda rayiç de¤er yükümlülü¤ü yans›tm›flt›r. Söz konusu vadeli döviz al›m sat›m ve opsiyon anlaflmalar›n›n
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle vadeleri ve de¤erleme kuru afla¤›daki gibidir:
Baz
döviz cinsi

Baz tutar

Vade

Vadeli
ifllem kuru

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.038.000

25/01/2008
25/02/2008
25/03/2008
25/04/2008
28/01/2008
26/02/2008
26/03/2008
25/04/2008
03/06/2008

1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3835

Vadeli Döviz Al›m Sat›m ve Opsiyon Sözleflmeleri
fiirket'in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle aç›k olan on adet vadeli döviz al›m sat›m sözleflmelerinin toplam tutar› 25.038.000
ABD Dolar›'d›r. fiirket vadeli döviz al›m sat›m sözleflmelerinin kur riskinden korunmak için alt› adet toplam 9.000.000 ABD
Dolar› tutar›nda opsiyon sözleflmesi yapm›fl ve bu opsiyon sözleflmeleri için toplam 309.000 ABD Dolar› prim ödemifl ve
bunu iliflikteki finansal tablolarda giderlefltirmifltir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle döviz kurlar›n›n yap›lan vadeli döviz al›m
sat›m ve opsiyon sözleflmelerinde belirlenmifl olan kurlardan daha düflük gerçekleflmesi neticesinde fiirket, sözkonusu
sözleflmelerin piyasa de¤eriyle de¤erlenmesi ile oluflan 2.410.984 YTL'lik rayiç de¤er zarar›n› (Not 33) iliflikteki finansal
tablolara yans›tm›flt›r (Not 9).
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10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar, Net
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Ticari alacaklar

23.055.490

15.431.651

Vadeli çekler ve alacak senetleri

77.831.135

82.904.112

4.412.766

3.596.591

(4.412.766)

(3.596.591)

100.886.625

98.335.763

fiüpheli alacaklar
Eksi : fiüpheli alacak karfl›l›¤›

Ticari alacaklar›n vadesi ortalama 106 gündür (31 Aral›k 2007 - 158 gün).
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle firket'in alacaklar›na karfl›l›k olarak al›nm›fl olan 3.849.842 TL tutar›nda teminat mektubu,
1.561.306 TL tutar›nda teminat senedi, 76.415.500 TL tutar›nda ipotek, 830.918 TL tutar›nda borç senedi bulunmaktad›r
(31 Aral›k 2007 - 2.409.842 TL tutar›nda teminat mektubu, 1.710.000TL tutar›nda teminat senedi, 68.638.000 TL tutar›nda
ipotek).
Ticari alacaklar için kullan›lan efektif faiz oranlar› TL için %17,91 (31 Aral›k 2007 - %17,25), ABD Dolar› ve Euro için ilgili
olduklar› Libor ve Euribor oranlar›d›r.
31 Aral›k 2008 tarihinde olmamakla birlikte; 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle fiirket'in ticari alacaklar›n›n 4.658.800 TL'lik k›sm›
kabil-i rücu olarak faktör edilmifltir.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri içerisinde flüpheli ticari alacaklar hareketi afla¤›daki
gibidir:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1 Ocak bakiyesi

3.596.591

2.198.790

Tahsilatlar

(819.046)

(444.201)

Cari y›l karfl›l›¤›

1.635.221

1.842.002

Dönem sonu bakiyesi

4.412.766

3.596.591

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

b) Ticari Borçlar, Net
K›sa Vadeli
Ticari borçlar

42.935.334

48.074.629

Borç senetleri

45.924.192

3.735.309

88.859.526

51.809.938

Ticari borçlar›n ortalama ödeme vadesi 106 (31 Aral›k 2007- 56 gün) gündür. ‹ndirgenmifl maliyet bedeli bulunurken kullan›lan
faiz oranlar› TL için %17,91 (31 Aral›k 2007 - %17,25) ABD Dolar› ve Euro için ilgili olduklar› Libor ve Euribor oranlar› kullan›larak
indirgenmifl net de¤erleri ile tafl›nmaktad›r.
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10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçmifl fakat karfl›l›k ayr›lmayan ticari alacaklar›n detay› afla¤›daki gibidir:
Vadesi geçmifl fakat flüpheli olmayan alacaklar

Toplam

Vadesi
gelmeyen
alacaklar

30 gün
geçmifl

30-60 gün
aras›

60-90 gün
aras›

90-180
gün aras›

180 günü
geçmifl

31 Aral›k 2008

19.920.787

3.430.248

3.046.063

2.601.455

2.512.655

2.629.126

5.701.240

31 Aral›k 2007

16.711.641

5.023.899

197.480

3.086.974

2.279.505

1.064.265

5.059.518

11. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

347.465

228.576

Di¤er çeflitli alacaklar

77.471

190.670

Personelden alacaklar

26.963

14.200

451.899

433.446

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

-

39.418

41.775

4.242

41.775

43.660

Verilen depozito ve teminatlar

b) Uzun Vadeli Di¤er Alacaklar

Di¤er çeflitli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

c) K›sa Vadeli Di¤er Borçlar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket'in, sonraki dönemlerde müflterilerine yapaca¤› sat›fllar için alm›fl
oldu¤u 11.737.629 TL (31 Aral›k 2007 - 16.094.622 TL) tutar›nda k›sa vadeli avans bulunmaktad›r.
12. F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
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13. STOKLAR
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

8.232.157
2.600.211
7.934.978
2.894.541
(567.310)

4.300.088
1.889.382
5.546.592
2.760.703
(726.815)

21.094.577

13.769.950

Hammadde stoklar›
Yar› mamul stoklar›
Mamul stoklar›
Ticari emtia stoklar›
Eksi: Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›

14. CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
15. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NE ‹L‹fiK‹N VARLIKLAR
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
16. ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
17. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
18. MADD‹ VARLIKLAR (NET)

Ç›k›fllar

Kay›tlardan
ç›kar›lan
maddi
varl›klar

Transferler

31 Aral›k
2008

(15.500)
(39.782)
(240.640)
6.753.856
168.545 (338.665) (*)

(769.118)
(3.143)
-

49.266
2.099.722
4.402.998
890.148
(7.442.134)
-

1.027.946
32.671.922
77.709.428
639.915
7.618.670
1.459.718
214.546

115.826.592

6.922.402

(634.587)

(772.261)

-

121.342.145

103.963
2.477.045
36.705.601
464.973
4.828.078

48.601
733.960
6.495.331
66.914
667.587

(323)
(39.782)
(95.381)
-

(442.730)
(2.167)

-

152.564
3.210.682
42.718.420
436.506
5.493.498

44.579.660

8.012.393

(135.486)

(444.897)

-

52.011.670

71.246.932

-

-

-

-

69.330.475

31 Aral›k
2007
Maliyet Veya De¤erlenmifl Tutar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
978.680
Arsa ve binalar
30.587.700
Makine ve teçhizat
74.115.330
Tafl›t araçlar›
880.555
Demirbafllar
6.731.665
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
2.147.996
Verilen avanslar
384.666

Eksi : Birikmifl Amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Tafl›t araçlar›
Demirbafllar

Net defter de¤eri

Girifller

(*) Verilen avanslardan ç›k›fllar gerçekleflen yat›r›mlara transfer olmufllard›r.
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18. MADD‹ VARLIKLAR (NET) (DEVAMI)
Maddi duran varl›klar›n› makul de¤erlerinin, enflasyona göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden düflük oldu¤u durumlarda
söz konusu farklar için de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r. fiirket 31 Aral›k 2008 tarihinde kullan›lmayan kal›plar› için 326.388 TL
ve kullan›lmayan demirbafllar› için 976 TL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ay›rm›fl olup sözkonusu karfl›l›k demirbafllar ve
makine ve teçhizat içinde muhasebelefltirilmifltir.

Maliyet Veya De¤erlenmifl Tutar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makine ve teçhizat
Tafl›t araçlar›
Demirbafllar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Verilen avanslar

Eksi : Birikmifl Amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Tafl›t araçlar›
Demirbafllar

Net defter de¤eri

31 Aral›k 2008

Girifller

Ç›k›fllar

Transferler

31 Aral›k 2007

488.259
14.405.365
62.998.592
160.658
6.218.409
5.635.245
420.097

403.629
25.559.855
26.300

(306.205)
(59.376)
(62.525)
(61.711)

490.421
16.488.540
11.176.115
719.897
172.152
(29.047.125)
-

978.680
30.587.700
74.115.330
880.555
6.731.665
2.147.996
384.666

90.326.625

25.989.784

(489.817)

-

115.826.592

50.052
2.152.514
31.224.504
119.932
4.398.109

53.911
557.625
5.537.497
345.041
470.532

(233.094)
(56.399)
(40.563)

-

103.963
2.477.045
36.705.601
464.973
4.828.078

37.945.111

6.964.606

(330.056)

-

44.579.660

52.381.514

71.246.932

Piyasa De¤erlemeleri (rayiç de¤er tespiti)
fiirket'e ait arsa ve binalar ilk olarak 2002 y›l›nda Lotus Gayrimenkul Ekspertiz De¤erleme Anonim fiirketi taraf›ndan
yeniden de¤erlemeye tabi tutulmufltur. Bahsi geçen maddi varl›klar›n yeniden de¤erlemesi halihaz›rdaki kullan›m
amac›yla piyasa de¤eri üzerinden yap›lm›flt›r.
Yeniden de¤erlenmifl varl›klar›n sat›lmas› halinde bu varl›klara ait olan yeniden de¤erleme fonlar› da¤›t›lmam›fl karlar
hesab›na aktar›lmaktad›r. Ayr›ca varl›¤›n tafl›nan yeniden de¤erlenmifl de¤eri baz al›narak hesaplanan amortisman ile
aktifin ilk günkü de¤eri baz al›narak hesaplanan amortisman aras›ndaki fark, maddi varl›k kullan›ld›kça y›ll›k olarak
yeniden de¤erleme fonundan da¤›t›lmam›fl karlar hesab›na aktar›lmaktad›r.
fiirket, yukar›da belirtilen varl›klar› yeniden de¤erlemeye tabi tutmam›fl olsa idi, söz konusu varl›klar›n net defter de¤eri
31 Aral›k 2008 itibariyle 2.066.212 TL (31 Aral›k 2007 - 2.338.780 TL) olacakt›.
fiirket kendisine ait olan arsa ve binalar›n rayiç de¤erleri üzerinde herhangi bir de¤iflim olup olmad›¤›n›n tespiti amac›yla
2008 y›l› içersinde Lotus Gayrimenkul Ekspertiz De¤erleme Anonim fiirketi'ne yeniden de¤erleme çal›flmas› yapt›rm›flt›r.
Bu de¤erleme çal›flmas› sonucunda haz›rlanan 26 Aral›k 2008 tarihli raporda, net defter de¤eri 30.336.622 TL olan arsa
ve binalar›n rayiç de¤eri 31.295.000 TL olarak belirtilmifltir. fiirket oluflan bu yeni rayiç de¤er ile varl›klar›n tafl›nan de¤eri
aras›nda önemli bir fark oluflmad›¤›ndan dolay› fark› kay›tlar›na yans›tmam›flt›r.
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18. MADD‹ VARLIKLAR (NET) (DEVAMI)
Duran Varl›k De¤er Art›fl Fonu
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle özsermaye alt›nda yer alan ertelenmifl vergiye konu kalemler afla¤›daki gibidir:

Duran varl›k de¤er art›fl fonu

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6.962.006

7.165.703

1 Ocak 2008

7.165.703

De¤er art›fl fonundan birikmifl karlara aktar›lan yeniden de¤erlenmifl
tutarlar üzerinden hesaplanan amortisman fark› (ertelenmifl vergi netlenmifl)

(203.697)

31 Aral›k 2008

6.962.006

Önemli maddi duran varl›klar›n al›m sonras› geriye kalan itfa dönemleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
Süre (Y›l)

31 Aral›k 2007
Süre (Y›l)

Yeralt› ve yerüstü düzenleri

20-40

20-40

Binalar

10-40

10-40

Demirbafllar

4-10

4-10

Makine ve teçhizat

5-25

5-25

5-8

4-8

Tafl›t araçlar›
Finansal Kiralama

fiirket'in, finansal kiralama yoluyla edinmifl oldu¤u maddi varl›klar, bilançoda kira bafllang›ç tarihindeki rayiç de¤eri ya
da daha düflükse minimum kira ödemelerinin bugünkü de¤eri üzerinden yans›t›lmaktad›r. Finansal kiralama yoluyla 31
Aral›k 2008 tarihi itibariyle bilgisayarlar›n net defter de¤erleri 2.143 TL (31 Aral›k 2007 - 27.862 TL)'dir.
Aktiflefltirilmifl Finansman Giderleri
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle maddi duran varl›klar üzerinde aktiflefltirilmifl finansman gideri
bulunmamaktad›r.
Tamam›yla ‹tfa Olmufl Maddi Olmayan Varl›klar
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle tamam›yla itfa olmufl ve hala kullan›mda olan maddi olmayan varl›klar›n
tutar› s›ras›yla 23.206.223 TL ve 21.561.042 TL'dir.
Varl›klar Üzerinde Rehin ve ‹potekler
fiirket'in 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle maddi varl›klar› üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktad›r.

72

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

19. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET)
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sona eren y›l maddi olmayan varl›klar›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

Maliyet
Lisans
Ticari marka
Endüstriyel tasar›m
Bayi listesi
Haklar ve di¤er

Birikmifl ‹tfa Paylar›
Endüstriyel tasar›m
Bayi listesi
Haklar ve di¤er

Net defter de¤eri

31 Aral›k 2007

Girifller

31 Aral›k 2008

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
794.297

47.504

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
841.801

7.987.306

47.504

8.034.810

39.405
341.133
629.888

32.240
113.711
85.028

71.645
454.844
714.918

1.010.426

230.979

1.241.407

6.976.880

6.793.403

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren y›l maddi olmayan varl›klar›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

Maliyet
Lisans
Ticari marka
Endüstriyel tasar›m
Bayi listesi
Haklar ve di¤er

Birikmifl ‹tfa Paylar›
Endüstriyel tasar›m
Bayi listesi
Haklar ve di¤er

Net defter de¤eri

31 Aral›k 2006

Girifller

31 Aral›k 2007

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
628.860

165.437

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
794.297

7.821.869

165.437

7.987.306

7.164
227.422
587.471

32.240
113.711
42.417

39.405
341.133
629.888

822.058

188.368

1.010.426

6.999.811

6.976.880
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19. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET) (DEVAMI)
Önemli maddi olmayan duran varl›klar›n al›m sonras› geriye kalan itfa dönemleri afla¤›daki gibidir.
31 Aral›k 2008
Süre (Y›l)

31 Aral›k 2007
Süre (Y›l)

17
1

18
2

Bayi listesi
Haklar ve di¤er

20. fiEREF‹YE

Nakit ak›mlar› gerçekleflece¤i para birimine göre Euro

fiirket, 21 Ekim 2004 tarihinde Pilsa A.fi. (Pilsa)'den “Winsa”

üzerinden tahmin edilerek ilgili yabanc› para türüne uygun

ticari markas› alt›nda gerçeklefltirilen faaliyetlerini sat›n

olan bir orandan

alm›flt›r. fiirket sözkonusu sat›n alma dahilinde elde etmifl
oldu¤u belirlenebilen varl›k ve yükümlülükleri, UFRS 3 “‹flletme

iskonto edilmifltir. ‹skonto oran› %6 olarak kullan›lm›fl ve on

Birleflmeleri” uyar›nca, anlaflman›n yürürlülük tarihi olan 1

y›ldan sonraki dönemler için %2 büyüme oran›, ifl plan›ndaki

Aral›k 2004 tarihindeki rayiç bedelleri ile kay›tlar›na alm›fl

enflasyon oran› ve ülkenin tahmini büyüme oran› dikkate

ve sat›n alma maliyeti ile belirlenebilen varl›k ve

al›narak gerçeklefltirilmifltir. De¤erlemede Euro nakit

yükümlülüklerin rayiç bedelleri aras›nda kalan de¤eri,

ak›mlar›n›n A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

ertelenmifl vergi etkisi düflüldükten sonra, flerefiye olarak

oran› %9.46 olup + / - %1 duyarl›l›¤›nda test edilmifltir. AOSM

kay›tlar›na yans›tm›flt›r.

hesaplamas›nda Deceuninck NV taraf›ndan bildirilen beta
katsay›s› olan %0,73 gösterge olarak al›nm›flt›r.

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibari ile pozitif
flerefiye tutar› 655.883 TL'dir.
21. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket UFRS 3 kapsam›nda
tafl›nan flerefiye tutar›nda bir de¤er düflüklü¤ü olup

Yat›r›m Teflvik Belgeleri

olmad›¤›n›n analizini “Winsa” markas›n› ayr› bir nakit üreten

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle fiirket'in

birim olarak de¤erlendirerek yapm›fl ve sonuç olarak

sahip oldu¤u teflvik belgeleri kapat›lm›fl olup, yeni bir teflvik

“Winsa” ticari markas› ad› alt›nda gerçeklefltirilen

belgesi bulunmamaktad›r.

faaliyetlerle ilgili tafl›nan flerefiye tutar›nda bir de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmas›na gerek olmad›¤› tespit
edilmifltir. Sözkonusu de¤er düflüklü¤ü testinin baz› olan
flirket de¤eri, fiirket'in Kas›m 2008 tarihinde onaylanan on
y›ll›k dönemi kapsayan ifl plan› baz al›narak hesaplanm›flt›r.
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22. KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Borç Karfl›l›klar›

Garanti karfl›l›¤›
Kullan›lmam›fl izin karfl›l›¤›
Di¤er

Garanti Karfl›l›¤›
1 Ocak
Cari y›l karfl›l›¤›

Kullan›lmam›fl ‹zin Karfl›l›¤›
1 Ocak
Cari y›l karfl›l›¤›

Teminat Mektuplar›
fiirket'in, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle al›nan kredilere karfl›l›k
olarak bankalara verilmifl harici garanti mektubu yoktur
(31 Aral›k 2007 - Yoktur.) Ancak, tedarikçilere ve gümrük
ve çeflitli devlet makamlar›na verilmifl toplam 44.190.920
TL ve tedarikçilerden al›nm›fl 430.440 TL (31 Aral›k 2007 tedarikçilere ve gümrük ve çeflitli devlet makamlar›na
verilmifl 17.587.341 TL ve tedarikçilerden al›nm›fl 1.438.125
TL) tutar›nda teminat mektubu ve teminat senedi
bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

415.270
469.546
12.488

400.927
310.072
12.488

897.304

723.487

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

400.927
14.343

350.771
50.156

415.270

400.927

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

310.072
159.474

310.072

469.546

310.072

Operasyonel Kiralama
fiirket'in toplam tutar› 1.022.340 Euro, 738.000 ABD Dolar›
ve 351.000 TL (31 Aral›k 2007 - 379.999 Euro, 727.116 ABD
Dolar›) olan operasyonel kiralamalar›, araba, forklift ve
depo kiralar›ndan oluflmakta olup, vadeleri 1 ve 3 y›l
aras›nda de¤iflmektedir. Bu tutarlar›n 451.140 Euro, 12.000
ABD Dolar›, ve 45.000 TL olan k›sm›n›n vadeleri 1 ila 2 y›ld›r.

23. TAAHHÜTLER
‹hracat Taahhütleri
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle al›nan ihracat teflvikleriyle ilgili
toplam 6.000.000 ABD Dolar› (31 Aral›k 2007 - 5.370.000
ABD Dolar›) tutar›nda ihracat taahhüdü bulunmaktad›r.
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24. ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten
sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü hal
d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele k›dem tazminat›
ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için
bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle 2.173 TL (31 Aral›k 2007 - 2.030 TL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.260
TL'ye yükselmifltir.

‹skonto oran›
Tahmin edilen maafl art›fl oran›

UFRS'ye göre, fiirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için
aktüer hesaplama gerekmektedir. fiirket, k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›,
“Projeksiyon Metodu” kullanarak, fiirket'in geçmifl y›llardaki
personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak
kazanma konular›ndaki deneyimlerini baz alarak hesaplam›fl ve
iliflikteki finansal tablolara yans›tm›flt›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›,
çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülü¤ün bugünkü de¤eri hesaplanarak ayr›l›r. Buna ba¤l›
olarak, 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle yükümlülü¤ü
hesaplamak için kullan›lan aktüer varsay›mlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

%12,00
%5,40

%11,00
%5,00

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için k›dem tazminat› yükümlülük hareketleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1 Ocak
Y›l içinde ödenen
Faiz gideri
Cari y›l karfl›l›¤› ve aktüeryal (kazanç)kay›p, net

1.327.673
(122.876)
159.321
(6.172)

1.089.928
(251.480)
119.894
369.333

31 Aral›k

1.357.946

1.327.675

25. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
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26. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Di¤er Dönen Varl›klar

Peflin ödenen vergi (Not 35)
‹fl avanslar›
Verilen siparifl avanslar› (*)
Peflin ödenen kiralar
Peflin ödenen sigorta giderleri
Personel avanslar›
Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

477.346
236.267
221.269
96.219
44.271
32.783

125.520
274.416
745.481
65.573
6.848
241
125.720

1.108.155

1.343.799

(*) 31 Aral›k 2008'de yoldaki mal yoktur (31 Aral›k 2007 - 697.490 TL'l›k k›sm› yoldaki mallardan oluflmaktad›r).
b) Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler

Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek di¤er vergi ve fonlar
Personele borçlar
Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

299.104
2.208.684
430.771
1.198

384.093
978.369
887.611
5.702

2.939.757

2.255.775

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

203.501
-

257.599
1.691

203.501

259.290

c) Di¤er Duran Varl›klar

Sat›lmaya haz›r gayrimenkuller
Gelecek y›llara ait abonelik giderleri

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r gayrimenkuller flüpheli alaca¤a dönüflmüfl alacaklara istinaden müflteriler
den al›nan arsa, dükkân ve binalard›r. fiirket yönetiminin amac› söz konusu gayrimenkullerin k›sa bir süre içerisinde elden ç›kar›lmas›d›r.
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27. ÖZKAYNAKLAR
a) Sermaye ve Sermaye Yedekleri
fiirket'in kay›tl› sermaye tavan› 120.000.000 TL'dir (31 Aral›k 2007
- 120.000.000 TL). fiirket'in 21 Eylül 2006 tarihinde gerçekleflen
Yönetim Kurulu toplant›s›nda, kay›tl› sermaye tavan›n›n 40.000.000
TL'den 120.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmifltir. fiirket'in
kay›tl› sermaye tavan›n›n yükseltilmesi ve Esas Sözleflmesi'ndeki
6. ve 7. maddelerde gerekli de¤ifliklikler yap›lmas› için Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› ‹fl Ticaret Genel Müdürlü¤ü'nden 22 Kas›m 2006
tarihinde gerekli izinler al›nm›flt›r. Türk Ticaret Kanunu'nun

hükümlerine göre 6 Nisan 2007 tarihinde yap›lan Genel Kurul
toplant›s›nda Genel Kurul onay›n› takiben, tescil ve ilan ifllemleri
yap›lm›fl olup 25 Nisan 2007 tarih ve 6794 say›l› Ticaret Sicil
Gazetesinde yay›nlanm›flt›r.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle fiirket'in sermaye
ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

TL

31 Aral›k 2008
Pay (%)

Deceuninck
Halka arz

58.100.520
1.466.380

97,53
2,47

44.248.235
1.116.765

97,53
2,47

Yasal kay›tlardaki ödenmifl sermaye

59.566.900

100,00

45.365.000

100,00

Enflasyon düzeltme fark›

fiirket'in 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle tarihsel ödenmifl
sermaye tutar› s›ras›yla, 59.566.900 TL ve 45.365.000 TL olup, bu
tutar
her biri 1 kurufl tutar›ndaki 5.956.690.000 ve 4.536.500.000 adet
hisseden oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2007
TL
Pay (%)

7.840.703

7.840.703

67.407.603

53.205.703

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, fiirket'in sermayesine
karfl›l›k ç›kar›lm›fl hisse senedi adetlerinin hareket tablosu afla¤›daki
gibidir:

Hisse adetleri

31 Aral›k 2008
TL

31 Aral›k 2007
Hisse adetleri
TL

1 Ocak
Birikmifl karlardan/Geçmifl y›l karlar›ndan
transfer edilen bedelsiz

4.536.500.000

45.365.000

4.116.213.326

41.162.133

1.420.190.000

14.201.900

420.286.674

4.202.867

Dönem sonu

5.956.690.000

59.566.900

4.536.500.000

45.365.000

20 May›s 2008 tarih ve 9 No'lu Yönetim Kurulu karar› ile 45.365.000
TL tutar›ndaki fiirket ödenmifl sermayesinin 59.566.900 TL'ye
yükseltilmesine karar verilmifltir. 16 May›s 2008 tarihinde de söz
konusu art›r›m›n, 14.198.666 TL'si 2007 y›l› kar›ndan, 3.234 TL'si
ola¤anüstü yedeklerden karfl›lanm›fl olup, 14.201.900 TL toplam
art›fl geçmifl y›l karlar›ndan transfer olarak sermaye hesaplar›na

aktar›lm›flt›r.
Sermaye art›r›m› talebi Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 9
Haziran 2008 tarihli 41/622 say›l› Kurul karar› ile uygun görülmüfl
ve onaylanm›flt›r. 17 Haziran 2008 tarihinde ‹zmir Ticaret Sicil
Memurlu¤u'na baflvurulmufl; ayn› gün tescil edilmifl ve 23 Haziran
2008 tarih/ 7089 say›l› Ticaret Sicil Gazetesinde yay›nlanm›flt›r.
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Duran Varl›k De¤er Art›fl Fonu
fiirket'e ait arsa ve binalar ilk olarak 2002 y›l›nda yeniden

yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini geçmedikleri sürece

de¤erlemeye tabi tutulmufltur. Bahsi geçen maddi varl›klar›n

da¤›t›lamaz, fakat kar yedeklerinin tükendi¤i noktada

yeniden de¤erlemesi halihaz›rdaki kullan›m amac›yla piyasa

zararlar› kapatmak için kullan›labilirler.

de¤eri üzerinden yap›lm›fl ve tafl›nan de¤erleri ile piyasa
de¤erleri aras›ndaki fark sermaye yedeklerinin alt›nda

Halka aç›k flirketler, kar pay› da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü

duran varl›k de¤er art›fl fonuna yans›t›lm›flt›r.

flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

fiirket kendisine ait olan arsa ve binalar›n rayiç de¤erlerini

25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK

güncelleyebilmek için 2008 y›l› içersinde Lotus Gayrimenkul

düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden

Ekspertiz De¤erleme Anonim fiirketi'ne yeniden de¤erleme

SPK'n›n asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri

çal›flmas› yapt›rm›flt›r. Bu de¤erleme çal›flmas› sonucunda

uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n

haz›rlanan 26 Aral›k 2008 tarihli raporda, net defter de¤eri

yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan karfl›lanabilmesi

30.336.622 TL olan arsa ve binalar›n rayiç de¤eri 31.295.000

durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karfl›lanmamas›

TL olarak belirtilmifltir. fiirket oluflan bu yeni rayiç de¤er ile

durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir

varl›klar›n tafl›nan de¤eri aras›nda önemli bir fark

kar›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre

oluflmad›¤›ndan dolay› fark› kay›tlar›na yans›tmam›flt›r.

haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi
birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m›

Yeniden de¤erlenmifl varl›klar›n sat›lmas› halinde bu

yap›lmayacakt›r.

varl›klara ait olan duran varl›k de¤er art›fl fonlar› geçmifl y›l
karlar› hesab›na aktar›lmaktad›r. Ayr›ca varl›¤›n tafl›nan

9 Ocak 2009 tarih, 1/6 say›l› SPK karar› uyar›nca; halka aç›k

yeniden de¤erlenmifl de¤eri baz al›narak hesaplanan

anonim ortakl›klar›n 2008 y›l› faaliyetlerinden elde ettikleri

amortisman ile aktifin ilk günkü de¤eri baz al›narak

karlar›n da¤›t›m esaslar›n›n belirlenmesi ile ilgili olarak paylar›

hesaplanan amortisman aras›ndaki fark, maddi varl›k

borsada ifllem gören anonim ortakl›klar için, asgari kar

kullan›ld›kça y›ll›k olarak duran varl›k de¤er art›fl fonundan

da¤›t›m oran›n›n Seri: IV, No: 27 Tebli¤i'nin 5'inci maddesinde

geçmifl y›l karlar› hesab›na aktar›lmaktad›r.

belirtildi¤i üzere % 20 olarak uygulanmas›na, bu da¤›t›m›n
genel kurullar›nda alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya

b) Kar Yedekleri ve Geçmifl Y›l Karlar›/zararlar›

da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek
paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas› ya da belli

Yasal yedekler

oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle

Türk Ticaret Kanunu uyar›nca yasal yedekler birinci ve ikinci

gerçeklefltirilebilmesine karar verilmifltir.

yedek akçelerden oluflmaktad›r. Türk Ticaret Kanununa
göre, yasal yedekler flirketin tarihi ödenmifl sermayesinin
%20'sine ulafl›ncaya kadar, y›ll›k safi kar›n %5'i birinci yasal
yedekler olarak ayr›lmaktad›r. ‹kinci yasal yedek ise, fiirket'in
ödenmifl sermayesinin %5'inin üzerindeki tüm kar da¤›t›m›n›n
üzerinden %10 oran›nda ayr›lmaktad›r. Türk Ticaret
Kanunu'na göre, yasal
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Net da¤›t›labilir kar›n hesaplanmas›nda flirketlerin yasal kay›tlar›nda

Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farklar›, nakit kar

bulunan kaynaklar›ndan karfl›lanabildi¤i sürece, da¤›tacaklar›

da¤›t›m›nda kullan›lmas› durumunda kurumlar vergisine tabi

kar tutar›n› SPK'n›n Seri:XI No:29 say›l› Sermaye Piyasas›nda Finansal

olacakt›r.

Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i (Seri:XI No:29 Tebli¤i)
çerçevesinde haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri finansal

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle fiirket'in yasal

tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate alarak

kay›tlar›nda yer alan yedekler, geçmifl y›l zararlar› ve dönem

hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na karar verilmifltir.

karlar› afla¤›daki gibi olup, tamam› tarihi maliyet esas›na göre
ifade edilmifltir:

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ile ola¤anüstü yedeklerin
kay›tl› de¤erleri bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kar da¤›t›m›
ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.

Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Net dönem kar›/(zarar›)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

3.567.427
17
(4.607.066)

2.820.128
3.251
14.945.964

Emisyon Primleri
Emisyon primleri hisse senetlerinin piyasa fiyatlar›yla sat›lmas› sonucu elde edilen nakit girifllerini ifade eder.
Bu primler özkaynaklar alt›nda gösterilir ve da¤›t›lamaz.
28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹
a) Sat›fl Gelirleri (net)

Yurtiçi sat›fllar
Yurtd›fl› sat›fllar

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

162.828.356
41.811.032

162.637.736
37.276.845

204.639.389

199.914.581

81

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
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28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (DEVAMI)
b) Sat›fllar›n Maliyeti
1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

104.633.867
2.154.653
7.397.938
16.533.936
130.720.394

92.418.002
2.559.657
6.177.691
13.228.486
114.383.836

1.889.382
2,600.211
(710.829)

1.338.001
1.889.382
(551.381)

Mamül de¤iflimi
Dönem bafl› mamül
Dönem sonu mamül

(2.388.386)
5.546.592
(7.934.978)

2.404.920
7.951.512
(5.546.592)

Ticari mal de¤iflimi
Dönem bafl› ticari mal
Al›mlar
Dönem sonu ticari mal

24.168.782
2.760.703
24.302.620
(2.894.541)

28.258.312
3.543.308
27.475.707
(2.760.703)

151.789.961

144.495.687

Direkt hammadde yar› mamul ve malzeme giderleri
Direkt iflçilik giderleri
Tükenme paylar› ve amortisman gider‹eri
Di¤er üretim giderleri
Toplam üretilen mal›n maliyeti
Yar› mamül de¤iflimi
Dönem bafl› yar› mamül
Dönem sonu yar› mamül

c) Üretim ve Sat›fl Miktarlar›

PVC (kg)

Üretim

2008
Sat›fl

Üretim

2007
Sat›fl

47.501.933

45.692.452

44.731.359

38.704.472

29. PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM; GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹

Sat›fl ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
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1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

26.330.690
11.924.952

27.066.159
11.519.675

38.255.642

38.585.834

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

29. PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM; GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ (DEVAMI)
a) Sat›fl ve Pazarlama Giderleri

Personel giderleri
Gümrükleme ve nakliye giderleri
Reklam giderleri
Fuar sergi ve showroom giderleri
Kira gideri
Bayi teflvik ve toplant› giderleri
Tafl›t ve tamir bak›m giderleri
Sat›fl prim ve komisyonlar› giderleri
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri
Vergi ve benzeri giderler
Promosyon giderleri
Di¤er

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

7.903.719
5.656.200
3.514.720
1.630.101
1.610.798
1.458.280
710.468
461.241
448.344
209.526
106.123
2.621.170

7.011.358
5.465.994
5.405.343
1.488.169
1.465.172
1.196.420
745.325
1.184.214
504.438
236.622
394.570
1.968.534

26.330.690

27.066.159

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

4.746.201
2.311.630
1.635.221
397.090
314.914
305.233
218.034
200.066
189.747
188.633
67.240
1.350.943

4.246.218
2.237.815
1.842.576
470.845
125.286
260.616
203.634
287.463
547.817
156.918
83.761
1.056.726

11.924.952

11.519.675

b) Genel Yönetim Giderleri

Personel giderleri
Dan›flmanl›k hizmetleri
fiüpheli alacak karfl›l›¤› gideri
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri
Temizlik, mutfak, at›k giderleri
Haberleflme gideri
Vergi ve benzeri giderler
Sigorta giderleri
K›dem tazminat› ve y›ll›k izin gideri
Tafl›t ve tamir bak›m giderleri
K›rtasiye giderleri
Di¤er
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30. N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
a) Amortisman ve ‹tfa Giderleri

Üretim maliyeti
Genel yönetim giderleri
Sat›fl ve pazarlama giderleri

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

7.397.938
397.090
448.344

6.177.691
470.845
504.438

8.243.372

7.152.974

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

13.375.410
1.857.555
2.695.964
189.747

12.916.241
1.924.042
1.760.683
799.299

18.118.676

17.400.265

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

234.283
137.294
819.046
248.286
403.839

224.598
106.986
444.201
181.836
183.906

1.842.748

1.141.527

b) Personel Giderleri

Maafllar ve ücretler
Sosyal sigorta prim giderleri - iflveren pay›
Di¤er sosyal giderler
K›dem tazminat› ve izin karfl›l›¤› gideri, net

31. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹R/G‹DERLER‹
a) Di¤er Faaliyetler Gelirleri

Hurda sat›fl kar›, net
Say›m fazlal›klar›
fiüpheli alacak tahsilat›
Sabit k›ymet sat›fl kar›, net
Di¤er
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31. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹R/G‹DERLER‹ (DEVAMI)
b) Di¤er Faaliyet Giderleri
1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

(60.733)
(327.364)
(128.964)

(59.907)
(28.376)
-

(517.061)

(88.283)

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

7.702.661
68.500
9.504.000

31.030.537
5.719
6.287.277

17.275.161

37.323.533

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

1 Ocak 200731 Aral›k 2007

Finansman Giderleri
Faiz giderleri
Kur fark› giderleri
Finansal kiralama faiz giderleri
Vadeli ifllem zararlar›
Di¤er finansal giderler

(5.941.542)
(27.596.616)
(392.000)
(922.105)

(5.152.304)
(26.690.728)
(17.269)
(2.840.740)
(773.444)

Toplam finansman giderleri

(34.852.263)

(35.474.485)

Özel ifllem vergisi
Sabit k›ymet de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (Not 18)
Say›m noksanl›klar›
Di¤er

32. F‹NANSAL GEL‹RLER

Finansman Gelirleri
Kur fark› gelirleri
Vadeli ifllem karlar›
Faiz gelirleri
Toplam finansman gelirleri
33. F‹NANSAL G‹DERLER

34. SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
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35.VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
fiirket, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve

muhasebe kay›tlar› vergi dairesince befl y›l içerisinde

uygulamalar›na tabidir.

incelenebilmekte ve vergi hesaplar› revize edilebilmektedir.

Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› %20'dir (31 Aral›k 2007 -

Türkiye'de mukim anonim flirketlerden, kurumlar vergisi ve

%20). Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu

gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar

takip eden dördüncü ay›n yirmi beflinci günü akflam›na

haricindekilere yap›lanlarla Türkiye'de mukim olan ve

kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek

olmayan gerçek kiflilere ve Türkiye'de mukim olmayan tüzel

taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k

kiflilere yap›lan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.

dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 (2007

Türkiye'de mukim anonim flirketlerden yine Türkiye'de mukim

- %20) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve

anonim flirketlere yap›lan temettü ödemeleri gelir vergisine

bu flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden

tabi de¤ildir, Ayr›ca kar›n da¤›t›lmamas› veya sermayeye

hesaplanan

edilmektedir.

eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktad›r.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ödenecek vergi

gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin

tutarlar› peflin ödenen vergilerle netlefltirilerek afla¤›daki

kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili

gösterilmifltir.

vergiden

mahsup

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Cari y›l kurumlar vergisi
Dönem içinde peflin ödenen vergi

(477.346)

3.502.873
(3.628.393)

Peflin ödenen / ödenecek kurumlar vergisi

(477.346)

(125.520)

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren döneme ait toplam verginin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir :
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31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Cari dönem yasal vergi gideri
Ertelenmifl vergi gideri

186.306

3.502.873
778.841

Toplam vergi gideri, net

186.306

4.281.714

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
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35.VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (DEVAMI)
fiirket'in Kas›m 2007'de yay›mlanan “Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤” (Seri
no:1) kapsam›nda gerekli olan raporlamalar›, kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi süresine kadar haz›rlamas›
gerekmektedir.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerine iliflkin gelir tablosunda yans›t›lan cari vergi gider
karfl›l›¤›n›n analizi afla¤›da sunulmufltur :
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

(1.657.629)

19.735.352

%20 üzerinden vergi gideri/(geliri)
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Kurumlar vergisinden istisna gelirlerin etkisi
Di¤er düzeltme kalemlerinin etkisi

(331.526)
299.309
(178.666)
24.577

3.947.071
532.160
(719.055)
521.538

Vergi gider/(gelir) karfl›l›¤›

(186.306)

4.281.714

Vergi karfl›l›¤› öncesi kar/zarar

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, ertelenmifl vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar›
kullan›larak hesaplanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünün da¤›l›m› afla¤›da özetlenmifltir:
Ertelenmifl Vergi Aktif/(Pasifi)
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Ertelenmifl Vergi Geliri/(Gideri)
31 Aral›k 2008 31 Aral›k 2007

Gider tahakkuklar›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Kullan›lmam›fl izin karfl›l›¤›
Alacak reeskontu
Borç reeskontu
Amortisman süre farklar›, sabit k›ymet yeniden
de¤erlemesi ve maddi olmayan varl›klar›n
UFRS 3 uyar›nca de¤erlenmesinin etkisi
Cari y›l zarar›
Di¤er geçici farklar

648.398
271.589
93.909
577.403
(177.813)

1.041.606
265.535
62.014
541.304
(211.306)

(393.208)
6.054
31.895
36.099
33.493

571.873
47.549
62.014
(9.792)
(77.456)

(6.656.104)
800.770
-

(6.328.893)
1.586

(327.211)
800.770
(1.586)

(1.275.315)
(97.714)

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü , net

(4.441.848)

(4.628.154)

186.306

(778.841)

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ertelenen vergi
yükümlülü¤ünün hareketi afla¤›daki gibidir :
Ertelenmifl Vergi Yükümlülükleri
31 Aral›k 2008
31 Aral›k 2007
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yans›t›lan ertelenmifl vergi
(avantajlar›) / giderleri

4.628.154

3.849.313

(186.306)

778.841

31 Aral›k bakiyesi

4.441.848

4.628.154
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36. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ
Hisse bafl›na kar / zarar cari y›l net kar›n›n / zarar›n›n y›l içerisinde dolafl›mda olan hisse adetlerinin a¤›rl›kl› ortalamas›na
bölünmesiyle bulunur.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse adetlerinin hareketi afla¤›daki gibidir:
Hisse adetleri

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Dönem/y›l bafl›
Dönem içinde içsel kaynaklardan bedelsiz olarak
ç›kar›lan hisse senetleri
Dönem/y›l sonu

4.536.500.000

4.116.213.326

1.420.190.000
5.956.690.000

420.286.674
4.536.500.000

Bunlar d›fl›nda rapor tarihi itibariyle ve finansal tablolar haz›rlanana kadar adi hisseleri veya ç›kar›lmas› düflünülen adi
hisseleri ilgilendiren bir ifllem olmam›flt›r.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait net dönem (zarar›)/kar› ve hisse bafl›na kar rakamlar›
afla¤›daki gibidir:

Net dönem kar›/(zarar›)
1 kr nominal bedelli a¤›rl›kl› ortalama hisse adetleri
Hisse bafl›na kar/zarar (kurufl)*

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

(1.471.323)
5.956.690.000
(0,0247)

15.453.638
5.956.690.000
0,2594

(*) Türkiye'de flirketler çeflitli içsel kaynaklardan transfer yapmak yoluyla sermayelerini artt›rabilir ve bu sermaye art›fl›
sebebiyle ortaklara paylar› nispetinde bedelsiz hisse verebilirler. Hisse bafl›na kar hesaplan›rken bedelsiz hisseler temettü
olarak da¤›t›lan hisseler olarak kabul edilmifltir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplan›rken bu tür hisselerin
tüm y›l boyunca dolafl›mda oldu¤u kabul edilmifltir. Bu sebeple, hisse bafl›na düflen kar› hesaplamakta kullan›lan hisse
a d e d i n i n a ¤ › r l › k l › o l m a m a s › g e r i y e d ö n ü k e t k i l e r d e g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l a r a k b e l i r l e n m i fl t i r .
37. ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
‹liflkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar

Deceuninck (ana ortak)
Di¤er Deceuninck ifltirakleri
Ege Pen A.fi. (Ege Pen)
Di¤er (*)

Alacak

31 Aral›k 2008
Borç

Alacak

31 Aral›k 2007
Borç

1.258.895
4.673.758
-

682.467
321.628
578

720.289
2.919.160
-

7.809.543
9.994.583
393.546
578

5.932.653

1.004.673

3.639.449

18.198.250

(*) Geçmifl y›llarda gerçekleflen temettü da¤›t›m›ndan kaynaklanan borçlardan oluflmaktad›r.
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37. ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
fiirket'in iliflkili kurulufllar› ile olan alacak ve borç bakiyeleri ticari nitelik tafl›maktad›r.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihli hesap dönemlerinde fiirket'in iliflkili kurulufllarla ilgili ifllemleri ana hatlar›yla afla¤›daki gibidir:

Al›mlar
Deceuninck
Di¤er Deceuninck ifltirakleri
Ege Pen

Di¤er

2.877.849
1.789.076
-

3.977.511
7.949.638
-

1.139.127
743.239
-

3.094.384(*)
109.723
89.077

4.666.925

11.927.149

1.882.366

3.293.184

31 Aral›k 2007
Sabit k›ymet
Sat›fllar
al›m›

Di¤er

Al›mlar
Deceuninck
Di¤er Deceuninck ifltirakleri
Ege Pen A.fi.

31 Aral›k 2008
Sabit k›ymet
Sat›fllar
al›m›

11.858.781
3.295.966
-

5.798.720
6.176.123
-

7.668.901
79.727
-

2.510.488(*)
155.791
165.351

15.154.747

11.974.843

7.748.628

2.831.630

(*) 31 Aral›k 2008 tarihli hesap döneminde bu tutar›n 1.951. 830 TL'lik (31 Aral›k 2007- 1.780.091 TL) k›sm› yönetim hizmet
bedelinden ve 980.316 TL'lik k›sm› yurtd›fl› tan›t›m ofis giderlerinden oluflmaktad›r. (31 Aral›k 2007- 366.121 TL). Di¤er
Deceuninck ifltirakleri ile olan ifllemler di¤er sair giderlerden oluflmakta, Ege Pen ile ilgili tutar marka kullan›m giderinden
oluflmaktad›r.
Üst Düzey Yönetime Sa¤lanan Faydalar
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren döneme ait, Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel
koordinatör, genel müdür yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatler
afla¤›da gösterilmifltir.
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar
‹flten ayr›lma sonras› faydalar
Di¤er uzun vadeli faydalar

3.253.303
113.801
229.860

2.762.522
109.555
111.685

Toplam kazançlar

3.596.964

2.983.762

613.027

517.219

SSK iflveren pay›
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
fiirket, faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas›

kombinasyonu olup, fiirket taraf›ndan ayn› para biriminden

fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin

borç ve alacaklar›n, faiz tafl›yan varl›k ve yükümlülüklerin

etkileri dahil çeflitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Bu

birbirini karfl›lamas› yoluyla do¤al olarak yönetilmektedir.

riskler, piyasa riski (kur riski ve faiz oran› riskini içerir), kredi

Piyasa riski, fiirket taraf›ndan piyasa bilgilerinin incelenmesi

riski ve likidite riskidir. fiirket'in genel risk yönetimi program›,

ve uygun de¤erleme metotlar› vas›tas›yla yak›ndan takip

mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine ve de¤iflkenli¤ine

edilmektedir.

odaklanmakta olup, fiirket'in mali performans› üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini

Faiz Oran› Riski

amaçlam›flt›r.

fiirket'in faize duyarl› önemli bir varl›¤› yoktur. fiirket'in gelirleri
ve faaliyetlerinden nakit ak›mlar›, büyük oranda piyasa

fiirket'in bafll›ca finansal araçlardan baz›lar› banka kredileri,

faiz oran›ndaki de¤iflimlerden ba¤›ms›zd›r.

nakit ve k›sa ve uzun vadeli banka mevduatlar›d›r. Bu
araçlar› kullanmaktaki as›l amaç fiirket'in operasyonlar› için

fiirket'in faiz oran› riski, k›sa ve uzun dönem borçlanmas›ndan

finansman yaratmakt›r. fiirket ayr›ca direkt olarak

kaynaklanmaktad›r. fiirket'in operasyonlar›n›n devam› için

faaliyetlerden ortaya ç›kan ticari alacaklar ve ticari borçlar

gelecek dönemde al›nacak krediler, gelecek dönemde

gibi finansal araçlara da sahiptir.

gerçekleflecek faiz oranlar›ndan etkilenmektedir.

fiirket yönetimi bu riskleri afla¤›da belirtildi¤i gibi

Faiz Pozisyonu Tablosu ve ‹lgili Duyarl›l›k Analizi

yönetmektedir. fiirket ayr›ca finansal araçlar›n

1 Ocak 2007'den itibaren geçerli olan UFRS 7 “Finansal

kullan›lmas›ndan ortaya ç›kabilecek piyasa riskini de takip

Araçlar” standard› kapsam›nda, fiirket'in faiz pozisyonu

etmektedir.

tablosu afla¤›daki gibidir:

Fiyat Riski
Fiyat riski, yabanc› para, faiz ve piyasa riskinin bir
Faiz pozisyonu tablosu

Finansal varl›klar

Sabit faizli finansal araçlar
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara
yans›t›lan varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Finansal yükümlülükler

Cari dönem
2008

Önceki dönem
2007

-

-

15.402.743

8.257.929

35.858.400

28.218.300

De¤iflken faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar
Finansal yükümlülükler
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
fiirket'in 1 Ocak 2007'den itibaren geçerli olan UFRS 7 “Finansal Araçlar” kapsam›nda kullanmakta oldu¤u kredilerinin
faiz oranlar›n›n duyarl›l›k analizini yaparak 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren dönemde gelir tablosu üstündeki etkilerinin
afla¤›daki gibi oldu¤unu saptam›flt›r:
Faiz oran› de¤iflimi

Gelir/(gider) etkisi

15%
(10%)

(680.891)
(509.862)

Euro

Likidite Riski
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul k›ymet tutmay›, yeterli miktarda kredi ifllemleri ile fon
kaynaklar›n›n kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi
sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.
fiirket'in 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemifl ticari ve finansal borçlar›n›n vade
da¤›l›mlar› afla¤›daki gibidir (reeskont tutarlar› dahil edilmifltir):
Cari Dönem

Defter
de¤eri

Sözleflme
uyar›nca
nakit ç›k›fllar
toplam›
(=I+II+III+IV)

51.261.143
7.694.899
46.321.164
44.432.103
11.737.629

58.865.439
8.217.286
46.321.164
44.432.103
11.737.629

-

Beklenen (veya sözleflme
uyar›nca vadeler)
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Di¤er finansal yükümlülükler
Borç senetleri
Ticari borçlar
Di¤er borçlar

3 aydan
k›sa (I)

3-12 ay (II)

1-5 Y›l (III)

5 y›ldan
uzun (IV)

9.394.208
21.071.548
4.984.282

5.322.226
1.499.761
36.926.956
23.360.555
6.644.347

29.931.007
6.717.525
109.000

8.955.549
-

-

-

-

-

14.656.657

Beklenen (veya sözleflme
uyar›nca vadeler
Türev finansal yükümlülükler (net)
Türev nakit giriflleri
Türev nakit ç›k›fllar›
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Önceki Dönem

Defter
de¤eri

Sözleflme
uyar›nca
nakit ç›k›fllar
toplam›
(=I+II+III+IV)

36.476.229
4.658.800
3.820.860
67.243.806
16.094.622

52.891.057
7.069.784
3.820.860
67.243.858
16.094.622

493.472
12.613.397
3.011.252

Türev finansal yükümlülükler (net 2.410.984
Türev nakit giriflleri
Türev nakit ç›k›fllar›

2.410.984

2.410.984

Beklenen (veya sözleflme
uyar›nca vadeler)
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Di¤er finansal yükümlülükler
Borç senetleri
Ticari borçlar
Di¤er borçlar

3 aydan
k›sa (I)

606.718

3-12 ay (II)

1-5 Y›l (III)

5 y›ldan
uzun (IV)

17.518.497
7.069.784
3.327.389
54.630.461
13.008.370

26.878.747
75.000

7.887.095
-

Beklenen (veya sözleflme
uyar›nca vadeler

Kredi Riski
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karfl› taraf›n

Ticari alacaklar, fiirket yönetimince geçmifl tecrübeler ve

anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de

cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte

tafl›maktad›r. fiirket yönetimi bu riskleri, her anlaflmada

ve uygun miktarda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra

bulunan karfl› taraf (iliflkili taraflar hariç) için ortalama riski

bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 10).

k›s›tlayarak ve gerekti¤i takdirde teminat alarak
karfl›lamaktad›r. fiirket'in tahsilat riski, esas olarak ticari

fiirket kredi riskini, sat›fl faaliyetlerini genifl bir alana yayarak

alacaklar›ndan do¤abilmektedir. fiirket, bayilerinden ya

belli bir sektör veya bölgedeki flah›slar veya gruplar üzerinde

da di¤er müflterilerinden do¤abilecek bu riski, bayiler için

istenmeyen yo¤unlaflmalardan kaç›narak yönetmeye

belirlenen kredi limitlerini al›nan teminatlar ile s›n›rlayarak,

çal›flmaktad›r. fiirket ayr›ca gerekli gördü¤ü durumlarda

avansla çal›flarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullan›m›

müflterilerinden teminat almaktad›r.

fiirket taraf›ndan sürekli olarak izlenmekte ve müflterinin
finansal pozisyonu, geçmifl tecrübeler ve di¤er faktörler
göz önüne al›narak müflterinin kredi kalitesi sürekli
de¤erlendirilmektedir.
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Alacaklar

Cari dönem

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat ile güvence alt›na
al›nm›fl k›sm› (2)
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne
u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak
finansal varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl
varl›klar›n net defter de¤eri
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n
net defter de¤erleri
- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-) (Not 10)
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
- Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar

‹liflkili
taraflardan
Ticari
ticari
alacaklar
alacaklar

Di¤er
alacaklar

Tahsildeki
çekler

Bankalardaki
mevduat
(Not 6)

451.899

893.850

51.149.151

-

Türev
araçlar

100.886.625

5.932.653

(82.657.566)

-

84.396.086

5.932.653

451.899

893.850

51.149.151

-

-

-

-

-

-

-

16.490.539

-

-

-

-

-

4.412.766
(4.412.766)
-

-

-

-

-

-

Alacaklar

Önceki dönem

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› (2)
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne
u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl
say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl
varl›klar›n net defter de¤eri
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)(Not 10)
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
- Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar

‹liflkili
taraflardan
ticari
alacaklar

Di¤er
alacaklar

Tahsildeki
çekler

Bankalardaki
mevduat
(Not 6)

98.335.763
(72.757.842)

3.639.449
-

433.446
-

1.876.102
-

29.304.380
-

-

86.648.021

3.639.449

433.446

1.876.102-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.687.742

-

-

-

-

-

Ticari
alacaklar

3.596.591
(3.596.591)
-

(1) Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar, kredi güvenirli¤inde art›fl sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›flt›r.
(2) Teminatlar, müflterilerden al›nan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluflmaktad›r.
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Sermaye Yönetimi
Sermayeyi yönetirken fiirket'in hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini
azaltmak amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için fiirket'in faaliyetlerinin devam›n› sa¤layabilmektir.
Sektördeki di¤er flirketlerle paralel olarak fiirket sermaye yönetiminde borç sermaye oran›n› izlemektedir. Bu oran net
borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri de¤erlerin toplam borç tutar›ndan
(bilançoda gösterildi¤i gibi kredileri, ticari ve di¤er borçlar› içerir) düflülmesiyle hesaplan›r. Toplam sermaye, bilançoda
gösterildi¤i gibi özsermaye ile net borcun toplanmas›yla hesaplan›r.
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Toplam borçlar

164.917.318

132.628.085

Eksi: Nakit ve nakit benzeri de¤erler (Not 6)

(52.055.563)

(31.187.582)

Net borç

112.861.755

101.440.503

87.837.397

89.308.720

200.699.151

190.749.223

56%

53%

Toplam özsermaye
Toplam borç ve sermaye
Borç/sermaye oran›

Yabanc› Para Pozisyonu
Yabanc› para riski fiirket'in bafll›ca Amerikan Dolar› ve Euro varl›klara ve yükümlülüklere sahip olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
fiirket'in ayr›ca yapt›¤› ifllemlerden do¤an yabanc› para riski vard›r. Bu riskler fiirket'in de¤erleme para birimi d›fl›ndaki
para birimi cinsinden mal al›m› ve sat›m› yapmas› ve yabanc› para cinsinden banka kredisi kullanmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
fiirket do¤al bir riskten korunma yöntemi olan yabanc› para cinsinden varl›klar›n› ve borçlar›n› dengede tutarak ve de
fiyat politikas›n› kur de¤iflimlerine göre ayarlayarak ve bunlara ek olarak yabanc› para pozisyonunu analiz ederek kontrol
edilmekte ve s›n›rland›rmaktad›r. fiirket'in 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerindeki net yabanc› para pozisyonu afla¤›da
detayland›r›lm›flt›r.
Toplam baz›nda;

31 Aral›k 2008
(TL Tutar›)

31 Aral›k 2007
(TL Tutar›)

A. Döviz cinsinden varl›klar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler

32.526.228
(141.489.247)

41.371.443
(96.313.732)

Net döviz pozisyonu (A+B)

(108.963.018)

(54.942.289)
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle fiirket'in yabanc› para pozisyonu afla¤›da sunulmufltur:
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
TL karfl›l›¤›
(fonksiyonel
para birimi)

ABD Dolar›

Ticari alacaklar
Parasal finansal varl›klar (kasa, banka hesaplar› dahil)
Parasal olmayan finansal varl›klar
Di¤er

29.593.524
2.932.705
-

5.690.678
921.497
-

9.286.158
718.948
-

1.060.715
-

Dönen varl›klar (1+2+3)

32.526.228

6.612.175

10.005.106

1.060.715

Ticari alacaklar
Parasal finansal varl›klar
Parasal olmayan finansal varl›klar
Di¤er

-

-

-

-

Duran varl›klar (5+6+7)

-

-

-

-

32.526.228

6.612.175

10.005.106

1.060.715

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di¤er yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(82.107.966) (48.509.779)
(15.194.907)
(8.327.975) (5.101.237)
-

(4.085.682)
(7.097.770)
(286.517)
-

-

K›sa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

(105.630.847) (53.611.015)

(11.469.969)

-

31 Aral›k 2008

Toplam varl›klar (4+8)

AUD

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di¤er yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(35.858.400)
-

-

(16.750.000)
-

-

Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)

(35.858.400)

-

(16.750.000)

-

(141.489.247) (53.611.015)

(28.219.969)

-

-

-

-

(108.963.018) (46.998.840)

(18.214.863)

1.060.715

(108.963.018) (46.998.840)

(18.214.863)

1.060.715

16.174.759
15.943.008

1.060.002
-

Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço d›fl› türev araçlar›n net varl›k/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varl›k tutar›
Hedge edilen toplam yükümlülük tutar›
Net yabanc› para varl›k/(yükümlülük) pozisyonu
(9+18+19)
Parasal kalemler net yabanc› para varl›k/(yükümlülük)
pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge'i için kullan›lan finansal araçlar›n toplam
gerçe¤e uygun de¤eri
‹hracat
‹thalat
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EURO

-

46.113.351
63.358.378

8.544.191
27.408.970
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle fiirket'in yabanc› para pozisyonu afla¤›da sunulmufltur:
Döviz pozisyonu tablosu
Geçmifl dönem

31 Aral›k 2007

TL karfl›l›¤›
(fonksiyonel
para birimi)

ABD Dolar›

EURO

AUD

GBP

Ticari alacaklar
Parasal finansal varl›klar
(kasa, banka hesaplar› dahil)
Parasal olmayan finansal varl›klar
Di¤er

18.321.178

6.768.404

6.006.474

120.086

18.646

23.050.265
-

5.373.275
-

9.818.741
-

-

-

Dönen varl›klar (1+2+3)

41.371.443

12.141.679

15.825.216

120.086

18.646

Ticari alacaklar
Parasal finansal varl›klar
Parasal olmayan finansal varl›klar
Di¤er

-

-

-

-

-

Duran varl›klar (5+6+7)

-

-

-

-

-

41.371.443

12.141.679

15.825.216

120.086

18.646

Toplam varl›klar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di¤er yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(60.309.894)
(7.661.428)
(124.110)
-

(30.671.718) (14.376.414)
(4.479.844)
(63.632)
-

(15.000)
-

-

K›sa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

(68.095.433)

(30.671.718) (18.919.890)

(15.000)

-

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di¤er yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(28.218.300)
-

- (16.500.000)
-

-

-

Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)

(28.218.300)

- (16.500.000)

-

-

Toplam yükümlülükler (13+17)

(96.313.733)

(30.671.718) (35.419.890)

(15.000)

-

-

-

-

(18.530.040) (19.594.674)

105.086

18.646

(18.530.040) (19.594.674)

105.086

18.646

-

-

Bilanço d›fl› türev araçlar›n net
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varl›k tutar›
Hedge edilen toplam yükümlülük tutar›

-

Net yabanc› para varl›k/(yükümlülük) pozisyonu
(9+18+19)
(54.942.290)
Parasal kalemler net yabanc› para
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(54.942.290)
Döviz hedge'i için kullan›lan finansal araçlar›n
toplam gerçe¤e uygun de¤eri
‹hracat
35.914.200
‹thalat
65.705.884

-

-

21.000.000
38.420.000
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Döviz Kuru Riski
fiirket'in yabanc› flirketlerle ticari faaliyetlerde bulunmas› sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan
mebla¤lar›n Türk Liras›'na çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden do¤an döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. Söz
konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r. fiirket, ileride oluflacak
ticari ifllemler ve kayda al›nan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya ç›kan kur riskini yönetmek için, döviz sepetini mümkün
oldu¤unca çeflitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket'in vergi öncesi kar›n›n di¤er de¤ifliklikler sabit tutuldu¤unda, ABD Dolar›, Euro ve
Avustralya Dolar› %15 de¤ifliklik karfl›s›ndaki duyarl›l›k analizi afla¤›daki gibidir:

Döviz kuru duyarl›l›k analizi tablosu
Cari dönem
Kar/zarar
Yabanc› paran›n
de¤er Kazanmas›

Kar/zarar
Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi

(10.661.452)
(10.661.452)

10.661.452
10.661.452

(5.849.157)
(5.849.157)

5.849.157
5.849.157

166.156
166.156

(166.156)
(166.156)

(16.344.453)

16.344.453

ABD Dolar›'n›n TL karfl›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)
ABD Dolar› net etki (1+2)
Euro'nun TL karfl›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
Euro net varl›k/yükümlülü¤ü
Euro riskinden korunan k›s›m (-)
Euro net etki (4+5)
AUD'nin TL karfl›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
AUD net varl›k/yükümlülü¤ü
AUD riskinden korunan k›s›m (-)
AUD net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle fiirket'in vergi öncesi kar›n›n di¤er de¤ifliklikler sabit tutuldu¤unda, ABD Dolar›, Euro ve AUD %15
de¤ifliklik karfl›s›ndaki duyarl›l›k analizi afla¤›daki gibidir:
Döviz kuru duyarl›l›k analizi tablosu
Geçmifl dönem
Kar/zarar
Yabanc› paran›n
de¤er Kazanmas›

Kar/zarar
Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi

(3.237.291)
(3.237.291)

3.237.291
3.237.291

(5.026.622)
(5.026.622)

5.026.622
5.026.622

16.064
16.064

(16.064)
(16.064)

(8.247.848)

8.247.848

ABD Dolar›'n›n TL karfl›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)
ABD Dolar› net etki (1+2)
Euro'nun TL karfl›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
Euro net varl›k/yükümlülü¤ü
Euro riskinden korunan k›s›m (-)
Euro net etki (4+5)
AUD'nin TL karfl›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
AUD net varl›k/yükümlülü¤ü
AUD riskinden korunan k›s›m (-)
AUD net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
39. F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER
AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN KORUNMA
MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)
Rayiç bedel, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya
tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari
ifllemde el de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa, oluflan
bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.
Finansal enstrümanlar›n tahmini rayiç bedelleri, fiirket
taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme
metodlar› kullan›larak tespit edilmifltir. Rayiç bedel
tahmininde ve piyasa verilerinin yorumlanmas›nda tahminler
kullan›l›r. Buna göre, burada sunulan tahminler, fiirket'in bir
güncel piyasa iflleminde elde edebilece¤i tutarlar›
göstermeyebilir.

fiirket, finansal araçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini
yans›tt›¤›n› düflünmektedir.
Finansal varl›klar Bu varl›klar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer al›p
nakit ve nakit benzeri de¤erleri, bunlar›n üzerindeki faiz
tahakkuklar› ve di¤er k›sa vadeli finansal varl›klar›
içermektedir ve k›sa vadeli olmalar›ndan dolay›, rayiç
de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u
düflünülmektedir. Ticari alacaklar›n reeskont karfl›l›¤› ve
flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki tafl›nan
de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u
düflünülmektedir.
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39. F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN KORUNMA
MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR) (DEVAMI)
Finansal yükümlülükler Rayiç de¤eri tafl›nan de¤erine yak›n olan parasal borçlar:
Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere
yaklaflt›¤› düflünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmifl maliyet ile ifade edilir ve ifllem maliyetleri kredilerin ilk kay›t
de¤erlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iflen piyasa koflullar› dikkate al›narak güncellendi¤i için kredilerin rayiç
de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düflünülmektedir. Tafl›nan de¤eri 15.194.907 olan sabit faiz oranl› kredinin rayiç
de¤eri 15.299.007 TL'dir. Reeskont karfl›l›¤› düflüldükten sonra kalan ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere
yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
40. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
fiirket s›ras›yla 9 fiubat 2009 ve 29 Ocak 2009 tarihlerinde 2.000.000 ABD dolar› ve 5.000.000 TL tutar›nda kredi alm›flt›r.
Kredilerin vadesi s›ras›yla 12 May›s 2009 ve 27 Temmuz 2009 olup faiz oranlar› %7 ve %17 dir. (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
41. F‹NANSAL TABLOLARIN ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE
ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
Yoktur (31 Aral›k 2007 - Yoktur).
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Önceli¤i sadeli¤e veren zendow, evinizin hem mimarisiyle hem de
dekorasyonuyla mükemmel bir uyum gösteriyor. Sıcak ve yumuflak
çizgileri, klasik ve modern tarzın izlerini taflıyor. Yuvarlak hatları, sadece
görüntüsüyle de¤il dokundu¤unuzda yarattı¤ı hisle de mükemmelli¤i
yaflamanızı sa¤lıyor. ‹ster yakından bakın, ister uzaktan zendow'da
estetik önde.
S‹STEM‹N ÖZELL‹KLER‹
zendow sistemi, 70 mm'lik PVC profil geniflli¤inde, 5 odacıklı olarak
tasarlanmıfltır. Kasanın geometri hesaplarını yapan tasarımcılar ve
mühendisler, teknolojiyle harikalar yaratarak, hem mukavemeti
artırmayı hem de daha fazla aydınlı¤ı bir arada sunmayı baflarıyor.
zendow'un tasarımı, simetrik profilin tüm avantajlarını taflır.
zendow, evinizin içinde de dıflında da aynı esteti¤i sunar.
zendow sistemi, üstün sa¤lamlık ve dayanıklılı¤ı bir arada sunar.

sistemi, 60 mm geniflli¤inde olup, 4 odacıklı ve 2 contalı
olarak tasarlanmıfltır.

sisteminde TPE conta kullanımı ile

sisteme köflelerde kaynaklanabilme yetene¤i kazandırılmıfl, dolayısı
ile mükemmel izolasyon sa¤lanmıfltır. Spesifik detaylara çözüm
oluflturmak amacı ile genifl bir yardımcı profil ailesine sahiptir. Sistem,
90 ve 150 mm'lik pervaz profilleri, greyaj , ara ba¤lantı profilleri, açılı
köfle dönüfl, 90° ve 135° köfle dönüfl, damlalık, alüminyum eflik, çeflitli
kapatma profilleri ve denizlik montaj profili ile genifl bir ürün ailesine
sahiptir.
4 odacıklı tasarımı sayesinde yalıtım açısından üstün bir ısı iletim
katsayısına sahiptir. Sistem içindeki kapı kanat ve dıfla açılan kapı
kanat profillerinin yükseklikleri optimize edilerek azaltılmıfl böylelikle
cam yüzeyi yani görüfl alanı artırılmıfltır.
sistemi, suyun tahliyesini hızlandıran,özel e¤imli bir
tasarıma sahiptir. Sistem, katlanır kapı, pivot, paralel sürme, dıfla
açılım v.b. özel pencere tiplerinin üretimini mümkün kılmaktadır.
Güvenlik açısından tavsiye edilen, emniyetli ispanyolet kavramı
sistem içerisinde uygulanabilmektedir.

sistemi di¤er tüm

sistemler ile uyumludur. (sineklik, panjur, kepenk v.b.)

102

Egepen Deceuninck, Dekor Panjur Storbox 2000 Sistemi,
kullanıldı¤ı mekanlarda mükemmel ısı ve ses yalıtımı sa¤lamaktadır.
165 ve 200 mm kutular olarak iki farklı boyutta üretilen
Dekor Panjur Storbox 2000 Sistemi,do¤rama üstü panjur olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca ısı yalıtımı amacıyla 165 x 200 mm
ve 200 x 235 mm izolasyonlu kutular da sistem içine dahil edilmifltir.
Panjur lameli olarak Elit, Ege ve Mini Panjur uygulanabilmektedir.
Bu sistem; tek pencereye, kapı üstüne ve çoklu panjur uygulaması
gerektiren mekanlara kolaylıkla uygulanabilir.

Kepenk Sistemi
Kepenk, mimari gelene¤imizin önemli estetik unsurlarından ve olumsuz
iklim koflullarına karflı, yapılar için en iyi çözüm alternatiflerinden
biridir. Egepen Deceuninck, tasarım gücünü, sundu¤u “Kepenk
Sistemi” ile bir kez daha kanıtlıyor.
Kepenk Sistemi'nde, kanatlar kapalı iken, özel makaslı bir sistem ile
iç kanatlar ileriye do¤ru açılabilmektedir. Sistem, montaj flekline göre
duvara veya kasaya montaj olarak iki gruba ayrılmaktadır. Sistemde,
beyaz ve lamine renk alternatifleri uygulanabilmektedir. Mekanın
özelliklerine göre, sistem "kemerli kepenk" üretimini de mümkün
kılmaktadır.
Ege Profil patentli bu Kepenk Sistemi, her pencere sistemine uyumludur
ve yıllarca güvenle kullanılır.
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Sürme Sistemi
Egepen Deceuninck Sürme Sistemleri, günlük hayatın telaflından
uzaklaflıp; do¤ayla iç içe yaflam sürme iste¤inizi ve mimari
tasarımlarda özgür düflünebilmenizi sa¤lamak için tasarlanmıfltır.
Sistem Bütünlü¤ü;
Sürme sistemi içindeki 26 farklı PVC profil ile bir çok özel detaya
çözüm kazandırılmıfltır. Sürme kasa, sabit sürme kasa ve sabit sürme
pervaz kasa profili olmak üzere 3 farklı kasa profili yer almaktadır.
Sürme sisteminde, üretilecek pencere/kapı ebatına göre, iki farklı
sürme kanat profil (3 odacıklı) seçene¤i yer almaktadır. Sürme
pencere sisteminde, cam yüzeyinin, yani görüfl alanının artırılması
hedeflenirken, sürme kapı sisteminde mukavemet artırılmıfltır.
Yalıtım Konsepti;
Sürme sisteminin tasarımında “YALITIM” konsepti ön planda
tutulmufltur. Sistem içinde yer alan bir çok profil ve yardımcı malzeme,
izolasyon hedeflenerek tasarlanmıfltır. Birleflim yerlerindeki alın
kapatma ve alın birlefltirme profillerine, TPE conta dahil edilerek
izolasyon artırılmıfltır. Ayrıca sistemde yer alan birçok malzemede,
yalıtımı artıran çözümler üretilmifltir.

Sürme Sineklik Sistemi
Egepen Deceuninck, sektörün en önemli gereksinimlerinden biri
olan Sürme Sineklik Sistemi'nin özgün tasarımıyla farklılı¤ını bir kez
daha kanıtlamıfltır. Tasarım tescil hakkı Ege Profil'e ait olan Sürme
Sineklik Sistemi, mevcut sineklik sistemleriyle karflılafltırıldı¤ında bir çok
avantaja sahiptir.
Sürme sineklik sistemi, her tip sistemin (içe açılım veya sürme) üzerine
ba¤ımsız olarak monte edilebilmektedir.
Sürme Sineklik Sistemi; kanat profili ortakayıt profili ve iki ayrı çeflit ray
profilinden oluflmaktadır. Çift ray sürme kasa için büyük ray (38 mm),
tek ray sürme kasa için küçük ray (22 mm) kullanılır. Sürme Sineklik
Sistemi, üretim detaylarına uygun olarak çift fırça uygulaması ile
sinek ve di¤er haflerelerin geçiflini kesinlikle engeller.
Türkiye'de lamine kaplama olana¤ına sahip ilk sürme sineklik sistemidir.
Lamine do¤ramalar ile aynı renkte kaplanabildi¤i için görsel bir
bütünlük sa¤lamaktadır.
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W I N K E P E N K
W I N S T O R

ÇEVRE
DOSTU
PENCERE

AKILLI
PENCERE

Dorado Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlar›nda, çevreye
zarar vermeyen, geri dönüflümlü çevre dostu KALS‹YUM - Ç‹NKO
stabilizan içermektedir. Profil hammaddesi, UV ›fl›nlar›na daha uzun
süreli dayan›kl›l›k sa¤lar. Ana profil geniflli¤i 70 mm olup profiller 5
odac›kl› yap›ya sahiptir.Bu özellikleri ile her türlü iklim koflulunda yüksek
izolasyon sa¤lar. Beyaz profil TPE gri conta, lamine profil, lamine
rengine uygun olarak TPE siyah veya gri contal›d›r. Yal›t›m, içten ve
d›fltan iki conta ile sa¤lanm›flt›r. Cam ç›talar› düz yada dekoratif
görünümde olup tek t›rnakl›d›r. Ç›ta contalar› beyaz profilde
kendinden PCE gri conta, lamine profillerde lamine rengine uygun
olarak kendinden PCE gri veya PCE siyah contal›d›r. Kullan›lacak
cam kal›nl›¤› 4 mm, 20 mm, 24 mm ve 30 mm dir. Ayr›ca iste¤e ba¤l›
10mm, 26mm, 36mm, 39mm, 44mm cam kullan›m›na olanak sa¤lar.
Dorado Serisi, çift kanat çift aç›l›m özelli¤iyle, genifl pencere ve kap›
aç›kl›klar› için en iyi çözümdür.‹çe ve d›fla aç›lan, eflikli efliksiz kap›
uygulamalar›; kendinden damlal›kl› kanat profili ve gerek kap› gerekse
pencerelerde kaynaks›z, yekpare kemer seçene¤i ile benzerlerinden
kolayl›kla ayr›l›r. Özel olarak tasarlanm›fl Pvc ve Alüminyum sineklik
seçenekleri uygulanabilir.

Safir Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlar›nda, çevreye zarar
vermeyen, geri dönüflümlü çevre dostu KALS‹YUM - Ç‹NKO stabilizan
içermektedir. Profil hammaddesi, UV ›fl›nlar›na daha uzun süreli
dayan›kl›l›k sa¤lar. Oval hatlara sahip formu ile profil geniflli¤i 70 mm
olan profiller 5 odac›kl› yap›ya sahiptir. ‹ç, d›fl ve iste¤e ba¤l›
kullan›labilen orta contal› Safir Serisi, çift kanat çift aç›l›m özelli¤iyle,
genifl pencere ve kap› aç›kl›klar› için en iyi çözümdür. Bu özellikleri
ile her türlü iklim koflulunda yüksek izolasyon sa¤lar. Beyaz profil TPE
gri conta, lamine profil lamine rengine uygun olarak TPE siyah veya
gri contal›d›r. Cam ç›talar› düz yada dekoratif görünümde olup tek
t›rnakl›d›r. Ç›ta contalar› beyaz profilde kendinden PCE gri conta,
lamine profillerde lamine rengine uygun olarak kendinden PCE gri
veya PCE siyah contal›d›r. Kullan›lacak cam kal›nl›¤› 4 mm, 20 mm,
24 mm ve 30 mm' dir. Ayr›ca iste¤e ba¤l› 10mm, 26mm, 36mm,
39mm, 44mm cam kullan›m›na olanak sa¤lar. ‹çe ve d›fla aç›lan,
eflikli efliksiz kap› uygulamalar›; kendinden damlal›kl› kanat profili ve
gerek kap› gerekse pencerelerde kaynaks›z, yekpare kemer seçene¤i
ile benzerlerinden kolayl›kla ayr›l›r. Özel olarak tasarlanm›fl Pvc ve
Alüminyum sineklik seçenekleri uygulanabilir.
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Carina Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlar›nda, çevreye
zarar vermeyen, geri dönüflümlü çevre dostu KALS‹YUM - Ç‹NKO
stabilizan içermektedir. Profil hammaddesi, UV ›fl›nlar›na daha uzun
süreli dayan›kl›l›k sa¤lar. Ana profil geniflli¤i 60 mm profiller olup 4
odac›kl› yap›ya sahiptir. Bu özellikleri ile her türlü iklim koflulunda
yüksek izolasyon sa¤lar. ‹ç ve d›fl contal› Carina Serisi, çift kanat çift
aç›l›m özelli¤iyle, genifl pencere ve kap› aç›kl›klar› için en iyi çözümdür.
Beyaz profil TPE gri conta, lamine profil lamine rengine uygun olarak
TPE siyah veya gri contal›d›r. Yal›t›m, içten ve d›fltan iki conta ile
sa¤lanm›flt›r. Cam ç›talar› düz yada dekoratif görünümde olup tek
t›rnakl›d›r. Ç›ta contalar› beyaz profilde kendinden PCE gri conta,
lamine profillerde lamine rengine uygun olarak kendinden PCE gri
veya PCE siyah contal›d›r. Kullan›lacak cam kal›nl›¤› 4 mm, 20 mm,
24 mm ve 30 mm dir. Ayr›ca iste¤e ba¤l› 12mm, 32mm ve 36mm
cam kullan›m›na olanak sa¤lar. ‹çe ve d›fla aç›lan, eflikli efliksiz kap›
uygulamalar›; kendinden damlal›kl› kanat profili ve gerek kap› gerekse
pencerelerde kaynaks›z, yekpare kemer seçene¤i ile benzerlerinden
kolayl›kla ayr›l›r. Özel olarak tasarlanm›fl Pvc ve Alüminyum sineklik
seçenekleri uygulanabilir.

Vela Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlar›nda, çevreye zarar
vermeyen, geri dönüflümlü çevre dostu KALS‹YUM - Ç‹NKO stabilizan
içermektedir. Profil hammaddesi, UV ›fl›nlar›na daha uzun süreli
dayan›kl›l›k sa¤lar. Beyaz profil TPE gri conta, lamine profil lamine
rengine göre TPE siyah yada gri contal›d›r. Yal›t›m, içten ve d›fltan
f›rça contalar ile sa¤lanm›flt›r.Kullan›lacak cam kal›nl›¤› 4 mm, 20
mm, 24 mm ve 30 mm dir. Cam ç›talar› tek t›rnakl›d›r. Ç›ta contalar›
beyaz profilde kendinden PCE gri conta, lamine profillerde lamine
rengine uygun olarak kendinden PCE gri veya PCE siyah contal›d›r.
Sabit bölmeli sürme kap› uygulamalar›nda Alüminyum eflik profili ile
kasa profili ayak deformelerine önlemektedir. ‹ki, üç ve dört kanatl›
veya sabit bölmeli, sürme seçenekleri, tüm sürme detaylar›nda
kullan›labildi¤i gibi, büyük ölçülerde ek do¤rama ihtiyac› olmaks›z›n
estetik sabit bölmeler uygulanabilir. Sabit bölmeli sürme
uygulamalar›nda kanat, iç k›sma al›narak kol çarpmalar› engellenmifl
olup, kanat içine uygulanabilen ortakay›t seçene¤i kanatlar›n çal›flma
mukavemetini art›rarak farkl› uygulamalara olanak sa¤lamaktad›r.
Özel olarak tasarlanm›fl sürme Pvc ve Alüminyum sineklik seçenekleri
uygulanabilmektedir.
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W I N S T O R

Do¤al flartlara karfl› mekanlarda extra koruma sa¤layan Winstor
Panjur Sisteminde tüm profiller, Avrupa standartlar›nda, çevreye
zarar vermeyen, geri dönüflümlü çevre dostu KALS‹YUM - Ç‹NKO
stabilizan içermektedir. Profil hammaddesi, UV ›fl›nlar›na daha uzun
süreli dayan›kl›l›k sa¤lar. Winstor Pvc Panjur Sistemleri evinizdeki
konforu art›r›p, rüzgardan, güneflten tam bir koruma sa¤lamakta,
uyumlu tasar›m ve estetik formuyla mimari bütünlü¤ü bozmay›p
bak›m ve temizlik kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Dorado, Safir, Carina ve
Vela serilerimiz ile uyum içerisinde, pvc ve alüminyum lamel
seçenekleri ile kullan›labilmektedir. Ayr›ca iste¤e ba¤l› olarak 4 ayr›
tipte; 165*165 mm. ,200*200 mm. yal›t›ms›z, 165*200 mm., 200*235
mm. yal›t›ml› kutu seçenekleri ile yüksek yal›t›m de¤erlerine
ulafl›lmaktad›r. Ayr› ve beraber çal›flan bölmeler yap›labilmekte,
manuel yada motorlu seçenekler ile konfor rahatl›¤› sa¤lanmaktad›r.
Stor sineklik uygulanabilmektedir.

W I N K E P E N K

Nostaljik görünümün yan›nda dört mevsim konfor ve ekstra koruma
sa¤layan Winkepenk Sisteminde tüm profiller, Avrupa standartlar›nda,
çevreye zarar vermeyen, geri dönüflümlü çevre dostu KALS‹YUM Ç‹NKO stabilizan içermektedir. Profil hammaddesi, UV ›fl›nlar›na daha
uzun süreli dayan›kl›l›k sa¤lar. Cepheye aç›lan kepenk kanatlar› tek
veya katlan›r tipte uygulanabilmekte, iste¤e ba¤l› ikinci bir aç›l›m
sa¤layan kanat içi kanat uygulamas›na olanak sa¤lamaktad›r. Sa¤a
ve sola katlanan dörtlü kanat uygulamas› ile genifl aç›kl›klar›n afl›lmas›,
kanatlar›n duvara özel aksesuarlar ile sabitlenmesi önemli tasar›m
özelliklerindendir. Bak›m ve temizli¤i son derece kolay, uzun y›llar
güvenle kullan›labilir bir üründür. Özel kasa profili sayesinde her türlü
içe aç›l›m kap› ve pencereden ba¤›ms›z olarak kolayl›kla uygulanabilir.
‹stendi¤inde tasar›m unsuru olan mentefleleri sayesinde kasa profili
kullan›lmadan, do¤rudan duvara montaj yap›labilmekte, kemerli
pencere tiplerine uygun kemerli kepenk yap›labilmektedir.
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www.egeprofil.com.tr

www.egepen.com.tr

Merkez - ‹zmir Fabrika
A.O.S.B 10003 Sokak No.5 Çi¤li - ‹ZM‹R
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63
‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Rüzgarlıbahçe Cd. Yeni Parseller Sk. ‹mpa Plaza
No. 6 K. 2 Kavac›k-Beykoz-‹ST
T: 0 216 537 13 60 F: 0 216 537 13 64
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
A.O.S.B 10003. Sokak No.5 Çi¤li - ‹ZM‹R
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 328 18 46
Ankara Bölge Müdürlü¤ü
Turan Günefl Bulvar› 89. Sokak No.14 D.6
Y›ld›z - Çankaya - ANKARA
T: 0 312 440 16 15 F: 0 312 441 11 18
Adana Bölge Müdürlü¤ü
Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Bulvar›
No.255 Aysun Apt. K.1 D.1 Seyhan - ADANA
T: 0 322 247 23 90 F: 0 322 247 23 85

www.winsa.com.tr

Genel Müdürlük
A.O.S.B 10003. Sokak No.5 Çi¤li - ‹ZM‹R
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63
Sat›fl ve Pazarlama Müdürlü¤ü
‹çerenkoy Mah. Halyolu Cd. Çay›ryolu Sk.
Bay Plaza No: 5 Kat: 12 Kad›köy - ‹STANBUL
T: 0 216 574 58 65 F: 0 216 469 55 70
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
A.O.S.B 10003 Sokak No.5 Çi¤li - ‹ZM‹R
T: 0 232 328 11 37 F: 0 232 328 11 39
‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
‹çerenkoy Mah. Halyolu Cd. Çay›ryolu Sk.
Bay Plaza No: 5 Kat: 12 Kad›köy - ‹STANBUL
T: 0 216 574 58 65 F: 0 216 469 55 70
Ankara Bölge Müdürlü¤ü
Turan Günefl Bulvar› 89. Sk.
No.14 D.8 Y›ld›z - Çankaya - ANKARA
T: 0 312 442 83 60 F: 0 312 442 71 11
Adana Bölge Müdürlü¤ü
Bld. Evleri Mah. Turgut Özal Bulvar›
No.255 Aysun Apt. K.1 D.2 Seyhan - ADANA
T: 0 322 247 23 80 F: 0 322 247 23 81
Kocaeli Fabrika
Kızılcıklık Mahallesi, ‹nönü Caddesi
Suadiye Yolu Üzeri No: 1 Sarımefle / ‹zmit - KOCAEL‹
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.deceuninck.com

