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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹’N‹N
OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM‹

ﬁirketimiz 2009 y›l› hesap dönemine iliﬂkin Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›n›n aﬂa¤›daki gündemi görüﬂerek karara
ba¤lamak üzere 30.04.2010 tarihinde saat 11:30 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çi¤li ‹zmir
adresindeki ﬂirket merkezinde yap›lmas›na toplant›ya kat›lanlar›n oyçoklu¤u ile karar verilmiﬂtir.

1-

Aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k divan› teﬂkili ve toplant› tutanaklar›n›n imzalanmas› için
divan heyetine yetki verilmesi,
2- 2009 y›l› faaliyetleri hakk›nda Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu ile Ba¤›ms›z denetçi raporunun
özeti ile 2009 y›l› bilanço, kâr/zarar hesaplar›n›n okunmas› ve müzakeresi,
3- 2009 y›l› bilanço, kâr/zarar hesaplar›n›n onaylanmas›,
4- Yönetim Kurulu'nun 2009 y›l› kazanc›n›n da¤›lmas›/da¤›t›lmamas› konusunda karar verilmesi,
da¤›t›lacaksa da¤›t›m tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2009 y›l› faaliyetlerinden dolay› ayr› ayr› ibras›,
6- Görev süresi sona ermiﬂ olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya
de¤iﬂtirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7- Görev süresi sona ermiﬂ olan Denetçi ve Denetim Komitesi üyelerinin tekrar seçilmesi veya
de¤iﬂtirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin y›ll›k ücretlerinin belirlenmesi,
9- ﬁirketimizin mali hesaplar›n›n 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu hükümleri uyar›nca
denetim için Yönetim Kurulu taraf›ndan 2010 y›l› için seçilmiﬂ bulunan Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.'nin tayinin onaylanmas›,
10- Y›l içerisinde yap›lan ba¤›ﬂlar›n Genel Kurul 'un bilgisine sunulmas›,
11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri
uyar›nca gerekli iznin verilmesi,
12- Dilekler ve temenniler.
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YÖNET‹M ve DENET‹M KURULU
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 21 May›s 2009 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda belirlenmiﬂ olup,
2009 y›l› faaliyetlerine iliﬂkin ola¤an genel kurul toplant›s›na kadar seçilmiﬂlerdir.
Yönetim Kurulu
Clement Edmont De MEERSMAN

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Arnold Benari Leontina DECEUNINCK

Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Ergün Ç‹ÇEKÇ‹

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Nurcan GÜNGÖR

Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve ‹dari ‹ﬂler Müdürü

Koen KURT VERGOTE

Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹ﬂ Analizi Müdürü

Denetçi
Ekrem KAYI

Denetçi

Denetim Komitesi
Nurcan GÜNGÖR

Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve ‹dari ‹ﬂler Müdürü

Koen KURT VERGOTE

Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹ﬂ Analizi Müdürü

Ba¤›ms›z Denetim ﬁirketi
Güney Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.ﬁ.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
ﬁirketin ana sözleﬂmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim
kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla
birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kiﬂilerden
oluﬂmaktad›r. Yönetim Kurulu'nun görev ve selahiyetleri
hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er yöneticilerin yetki
ve sorumluluklar› ana sözleﬂmede yer almamakla birlikte,
ﬂirketimiz genelinde tüm çal›ﬂanlar için üst düzey yöneticiler
de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar›n› gösteren
görev tan›mlar› belirlenmiﬂtir.
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Dönem içinde ana sözleﬂmenin idare meclisi; Meclis
Toplant›lar›, ‹dare Meclisinin Yetkileri ve A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
Nisaplar ile ilgili 10., 11. ve 13 maddelerinin de¤iﬂikli¤i,
2009 Genel Kurulunda yap›ld›. Bu yap›lan de¤iﬂiklikler ile
7 olan yönetim kurulu 5 e indirilmiﬂ ve di¤er maddeler
sadeleﬂtirilmiﬂtir.
ﬁirketin Sermayesinin %10'undan fazlas›na sahip ortaklar
ile pay miktarlar› ve bunlar›n sermayemiz içindeki oranlar›
aﬂa¤›da gösterildi¤i ﬂekildedir.

Deceuninck NV
Halka arz

31 Aral›k 2009
Tutar› (TL)
Pay (%)
58.100.520
97,54
1.466.380
2,46

Toplam

59.566.900

100,00
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21 May›s 2009 tarihli Ola¤an genel Kurul Toplant›s› Karar›'na
göre, 2008 y›l› net zarar ile sonuçland›¤›ndan ve da¤›t›lacak
kar söz konusu olmad›¤›ndan kar da¤›t›m karar›
al›nmam›ﬂt›r.
Deceuninck NV finansal borçlar›n› 4-5 y›l vadeye yayma
ve sermayesini artt›rma kapsam›nda; 11 Eylül 2009 tarihinde
akdedilen Hisse Rehin Sözleﬂmesi uyar›nca, Deceuninck
NV'nin ﬂirketimizde sahip oldu¤u, beheri 0,01 TL nominal

de¤erde ve ﬂirket sermayesinin yaklaﬂ›k %28.5063 sini temsil
eden toplam 16.980.361,712 adet hissesi üzerinde 15 Eylül
2009 tarihinde ve beheri 0,01 TL nominal de¤erde ve ﬂirket
sermayesinin yaklaﬂ›k %69.0318 ini temsil eden toplam
41.120.158,313 adet hissesi üzerinde 16 Eylül 2009 tarihinde,
teminat temsilcisi s›fat›yla hareket eden Fortis Bank NV/SA
lehine rehin kurmuﬂtur. Dolay›s›yla, toplamda Ege Profil
Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.'nin paylar›n›n yaklaﬂ›k % 97.5382'si
üzerinde Fortis Bank NV/SA lehine rehin hakk› tesis edilmiﬂtir.

EGE PROF‹L HAKKINDA
1981 y›l›nda kurulan, Türkiye'nin PVC Profil Sektörü'ndeki
öncü kuruluﬂu Ege Profil; çeyrek as›r› geçen marka
geçmiﬂinden ald›¤› güçle yat›r›mlar›n› sürdürmektedir. 2000
y›l›nda Dünya'n›n tart›ﬂmas›z en büyük PVC Profil üreticisi
Deceuninck Grubu'nun ﬂirketimizin en büyük hissedar›
oluﬂuyla birlikte sektörün nabz› de¤iﬂmiﬂtir.
Egepen markas›n›n taﬂ›d›¤› güven ve pazar bilgisi:
Deceuninck Grubu'nun; müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m›, sahip
oldu¤u yüksek teknoloji ve kalite anlay›ﬂ›yla bütünleﬂmiﬂtir.
Dünya çap›nda entegre bir topluluk olan Deceuninck
NV; kompaund, tasar›m, geliﬂtirme, ekstrüzyon, finisaj ve
geri dönüﬂüm konular›nda uzmanlaﬂm›ﬂt›r. Topluluk;
hedeflerini, kalite ve hizmet anlay›ﬂ›n› 'mükemmele ulaﬂma
tutkusu'yla özetlemektedir.
Ege Profil, 2001 y›l›ndan itibaren yüksek bir performans
göstermiﬂ ve sürekli bir büyüme kaydetmiﬂtir. Ulaﬂ›lan bu
baﬂar›n›n ard›nda, sahip olunan pazar deneyimi ve
sa¤lanan personel motivasyonunun rolü önemlidir. Yatay
organizasyon modelinin hakim oldu¤u ﬂirkette;
her kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve
sorumluluk paylaﬂ›m› konular›nda; yönetim taraf›ndan
desteklenmektedir.
Ege Profil'in genç ve dinamik personeli, Deceuninck'in
dünyadaki liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye'de
pazar› belirleyen trendleri yaratmay› sürdürmektedir.
Çal›ﬂanlara sunulan e¤itim olanaklar›, ar-ge faaliyetlerine
verilen önem, uygulanan kalite politikas› ve toplulu¤un
yaratt›¤› büyük bilgi paylaﬂ›m› baﬂar›y› vazgeçilmez
k›lmaktad›r.

ﬁirketimiz Egepen Deceuninck ve Winsa olmak üzere iki
markas›yla pvc profil sektöründe faaliyet göstermektedir.
Her iki markan›n ürünleri, üretim tesisleri ve sat›ﬂ pazarlama
kanallar› ayr› olarak oluﬂturulmuﬂtur. Dünya
standartlar›ndaki üretim kalitesinden asla ödün vermeden,
çevreye duyarl› bir prosesle ‹zmir fabrikada 15 000 m2 lik
kapal› alanda 50 000 ton kapasite sahip bir makine park›
ile Egepen Deceuninck markal› ürünler üretilirken;
Kocaeli (‹zmit) fabrikada 16.000 m2 lik kapal› alanda
15.000 ton kapasiteli makine park› ile Winsa markal› ürünler
üretilmektedir. Ayr›ca her iki markan›n ‹zmir, ‹stanbul,
Ankara ve Adana'da Bölge Müdürlükleri bulunmaktad›r.
Egepen Deceuninck ve Winsa markalar›yla, yurtiçinde
geniﬂ bir bayi a¤›yla hizmet verilmekte, böylece son
kullan›c› zorluk çekmeden ürünlere ulaﬂabilmektedir. Yeni
ürünler ve teknolojik geliﬂmeler, bayi e¤itim seminerleri,
uygulamal› iﬂletme e¤itimleri ve teknik yay›nlar yoluyla
müﬂteri beklentileri en üst seviyede karﬂ›lanmaktad›r.
Bugün, sektörünün en geniﬂ ürün yelpazesine sahip
ﬂirketimiz, kendi geliﬂtirdi¤i üçyüzü aﬂk›n kal›pla üretim
yapmaktad›r. Bayilerimizin markam›za duyduklar› inanç
ve müﬂteri beklentilerini en yüksek düzeyde karﬂ›lama
çabas›yla artan sat›ﬂlar›m›z, rakiplerimize üstünlü¤ümüzü
hissettirmektedir.
‹thalat yap›lan ülkeler aras›nda Avrupa ülkeleri, Amerika
ülkeleri ve Di¤er Asya ülkeleri yer almaktad›r.
‹hracat yap›lan ülkeler aras›nda Avrupa ülkeleri, Ortado¤u
ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Di¤er Asya
ülkeleri ve Di¤er ülkeler yer almaktad›r.
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ﬁirketimizin 31.12.2009 tarihli konsolide olmayan mali tablolar›n›n bir önceki dönemle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ baz› bilgileri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.

ÜRET‹M VE SATIﬁ M‹KTARLARI
Ton
ÜRET‹M
SATIﬁ

31.12.2009
41.646
41.242

31.12.2008
47.502
45.692

DE⁄‹ﬁ‹M %
(12 %)
(10 %)

ÜRET‹M
2009

SATIﬁ
2009

41.646

41.242

2008

2008

47.502
10

.0

00
15

.0

00
20

.0

00
2

0
5.

00
30

0
.0

45.692

10

0
3

0
5.

00
.
40

0

00
.
45

0
00
5

0
0.

.0

00
15

.0

00
20

.0

00
25

.0

00
30

00

.0

00
35

.0

00
40

.0

00
45

.0

00
50

.0

00

NET SATIﬁ HASILATI

YURT‹Ç‹
156.447

2009

YURTDIﬁI

TL
YURT‹Ç‹
YURTDIﬁI

31.12.2009
156.447.000
32.292.000

31.12.2008
162.828.000
41.811.000

DE⁄‹ﬁ‹M %
(4 %)
(23 %)

YURT‹Ç‹
2008

162.447

YURTDIﬁI

0
20

.0

00
40

.0

00
60

.0

00
80

.0

00
10

0.

00

0
12

0.

00

0
14

0.

00

0
16

0.

00

0
18

0.

00

0

‹THALAT VE ‹HRACAT
‹THALAT

18.294

2009

‹HRACAT

EURO
‹THALAT
‹HRACAT

31.12.2009
18.294.000
14.944.000

31.12.2008
34.000.000
23.200.000

DE⁄‹ﬁ‹M %
(46%)
(36%)

14.944

‹THALAT
2008

34.000

‹HRACAT
23.200
0
5.
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YATIRIMLAR

TL

EURO
TL

31.12.2009
1.480.000
3.159.000

31.12.2008
2.994.000
5.679.000

2009

DE⁄‹ﬁ‹M %
(50%)
(44%)

3.159

EURO 1.480

TL
2008

EURO

5.679

2.994
0

0

00

1.

0

00

2.

0

00

3.

0

00

4.

0

00

5.

0

00

6.

H‹SSE SENED‹
5 Ocak 2009, 15 Mart 2010 tarihleri aras›ndaki Hisse Senedi de¤er tablosudur.
Haftal›k kapan›ﬂ de¤erleri baz al›narak düzenlenmiﬂtir.

F‹YAT
10.00
9.00
8.00
7.00

9.13
6.00

8.51

5.00
6.65

4.00
3.00
4.98
2.00
1.40

1.00

1.34

1.76

1.73

1.88

2.09

2.25

2.77

2.83

3.42

3.47

F‹NANSAL ORANLAR
L‹K‹D‹TE RASYOLARI
Cari Oran
Asit Test Oran›

KARLILIK RASYOLARI
Brüt Kar Marj›
Özsermaye karl›l›¤›
10

AY/YIL
3/00

2/00

1/00

9
12/0

11/0

9

9
10/0

9/09

8/09

7/09

9
6/0

5/09

4/0
9

3/0
9

9
2/0

1/0

9

0.00

31.12.2009

31.12.2008

1,47
1,36

1,41
1,24

31.12.2009

31.12.2008

0,29
0,10

0,26
(0,02)
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KALDIRAÇ RASYOLARI
Toplam Borçlar/Özsermaye
Top. Borçlar/Top. Aktifler
Özsermaye Rasyosu
K›sa Vad Borç/Top. Aktifler
Uzun Vad Borç/Top. Aktifler

ETK‹NL‹K RASYOLARI
Alacak Devir H›z›
Stok Devir H›z›
Aktif Devir H›z›

31.12.2009

31.12.2008

1,77
0,64
0,36
0,50
0,14

1,94
0,66
0,34
0,50
0,16

31.12.2009

31.12.2008

1,56
7,62
0,20

1,92
8,71
0,20
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‹DAR‹ FAAL‹YETLER
ﬁirketimizin üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir.
Ergün Ç‹ÇEKÇ‹

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Nurcan GÜNGÖR

Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve ‹dari ‹ﬂler Müdürü

Hüseyin KARAAHMET

Lojistik Müdürü

Koen Kurt VERGOTE

Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹ﬂ Analizi Müdürü

Ethem GÖKMEN

Operasyon Müdürü ve Yönetim Sistemleri Temsilcisi (Egepen Deceuninck)

Nuri ASLAN

‹ﬂletme Müdürü (Winsa)

Tamer ÖZEN

Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürü (Egepen Deceuninck)

Vehbi Cem KORKMAZ

Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürü (Winsa)

Erdem Cenk KARABULUT

Üretim Müdürü (Winsa)

Ernis ALCA

‹hracat Müdürü (Egepen Deceuninck)

Moez MOHAMMEDALI

‹hracat Müdürü (Egepen Deceuninck)

Emre Ahmet ‹NCE

‹hracat Müdürü (Winsa)

PERSONEL

31.12.2009

31.12.2008

407
146
553

437
156
593

ÜRET‹M
‹DAR‹
TOPLAM
Çal›ﬂanlar›m›z için 31/12/2009 itibariyle toplam k›dem tazminat› yükümlülü¤ümüz
(UFRS ye göre) 1.402.695 TL' dir. (31.12.2008 - 1.357.946 TL)

TOPLU SÖZLEﬁME UYGULAMALARI
ﬁirketimizde Toplu Sözleﬂme yoktur.

ÖNEML‹ HUKUK‹ UYUﬁMAZLIKLAR
ﬁirketimizin Say›n Kurulunuza arz edilecek derecede önemli bir hukuki uyuﬂmazl›¤› yoktur.

BA⁄IﬁLAR
Ba¤›ﬂlar, çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlara yap›lmaktad›r.
BA⁄IﬁLAR
TL
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31.12.2009
7.958

31.12.2008
11.900
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DÜNYA’DA VE TÜRK‹YE’DE PLAST‹K SEKTÖRÜ
• Plastik sanayisi, dünyada h›zla geliﬂmekte olan bir alan
olmas›na ra¤men dünya genelinde plastik üretimi 2008
y›l›n da bir önceki y›la göre %5,8 küçülmüﬂ, üretim ancak
2006 y›l› seviyesin de, 245 milyon ton olarak gerçekleﬂe
bilmiﬂtir.
• Dünya plastik üretim ve tüketiminde Kuzey Amerika,
Bat› Avrupa ve Çin öncü konumundad›r.
• Yap›lan tahminlere göre 2015 y›l›n da dünyan›n hemen
tüm bölgelerin de plastik tüketimi azal›rken, Çin’de
artacakt›r.
• Plastik sanayisi dünya toplam katma de¤er miktar› 700
milyar Avro dolay›ndad›r.
• Dünyada kiﬂi baﬂ›na kullan›lan plastik miktar› ortalama
28 kilogramd›r.
• Geliﬂmiﬂ ülkelere bak›ld›¤›nda kiﬂi baﬂ›na tüketimin 130
kilograma kadar yükseldi¤i görülmektedir.
• Plastik kullan›m›nda dünya ortalamas›n›n 2010'da 37
kilogram olmas› beklenmektedir.
• Almanya ve ‹talya Avrupa plastik tüketiminin %40’›n›

•

•

•

•

•

•

karﬂ›layarak, Avrupa’n›n önde gelen ülkeleri aras›nda
yer almaktad›r.
Dünya plastik ihracat›ndaki baﬂl›ca ülkeler Almanya,
ABD, ‹talya, Japonya, Belçika, ‹ngiltere, Fransa, Hollanda,
Kanada ve Güney Kore'dir.
Dünya plastik ithalat›nda ABD, Almanya, Fransa, Çin,
‹ngiltere, Meksika, Kanada, Hong Kong, ‹talya, Belçika,
‹spanya, Hollanda, Güney Kore ve Japonya baﬂ›
çekmektedir.
Türkiye plastik sektörü her y›l GSYH’nin 2-3 kat› bir
büyüme gerçekleﬂtirerek ekonomi için de önemli bir
katma de¤er yaratmaktad›r.
Türkiye’de 2008 y›l›nda plastik hammadde üretiminin
670.000 ton olarak gerçekleﬂti¤i ve üretimin 2007 y›l›na
göre %1 azald›¤› tahmin edilmektedir.
2009 y›l›nda ise plastik hammadde üretiminin ve ürün
paylar›n›n 2008 y›l› ile ayn› seviyede gerçekleﬂti¤i
düﬂünülmektedir.
Türkiye’de ki plastik sanayisinin kulland›¤› plastik
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hammaddelerin %90’›n› termoplastikler oluﬂturmaktad›r.
• AB ülkeleri plastik sektörlerinde ki y›ll›k büyüme tahminleri
baz al›narak, 2009 y›l›n da Türkiye plastik sektörünün AB
ülkeleri içinde proses kapasitesi ile en az 5. s›ras›n›
korudu¤u tahmin edilmektedir.
• Türk plastik sektörü, mamul baz›nda kendi ihtiyaçlar›n›
yüksek oranda yerli üretimle karﬂ›lamaktad›r.
• Günümüzde geliﬂmiﬂli¤in bir göstergesi olarak gösterilen
plastik tüketimi, Türkiye’de her geçen y›l artmaktad›r.
• Türkiye’de y›lda kiﬂi baﬂ›na düﬂen plastik tüketimi yaklaﬂ›k
60 kg dolay›nda olup, bu rakam 130 kg/kiﬂi olan Avrupa
ülkelerinin tüketiminin oldukça gerisinde kalmaktad›r.
• Türkiye’de de plastik tüketimini yönlendiren baﬂl›ca
sektörler, ambalaj ve inﬂaat sektörüdür.
• 2009 y›l›n da plastik ihracat›n›n %83’ü plastik
mamullerden, %17’si ise hammaddeden karﬂ›lanm›ﬂt›r.
• Plastik mamuller yaklaﬂ›k 200 ülkeye ihraç edilmektedir.
• Libya, Irak, Almanya, Rusya ve Romanya en fazla plastik
mamul ihraç edilen ülkelerin baﬂ›nda gelmektedir.
• Türkiye, plastik hammadde d›ﬂ ticaretinde net ithalatç›,
plastik mamul d›ﬂ ticaretin de ise net ihracatç›
konumunda bulunmaktad›r.
• DPT taraf›ndan haz›rlanan Orta Vadeli Plan’a göre
plastik sektörü, plan dönemi sonu olan 2012 y›l›n da 6,2
milyon ton üretim yapan, 18,7 milyar dolarl›k üretim de
ekonomiye 7,5 milyar dolarl›k katma de¤er ve 13,3
milyar dolarl›k direkt ve indirekt ihracat dövizi kazand›ran
ve 5,5 mil yon ton hammadde aç›¤› olan bir sektör
konumunda olacakt›r.
• 2009 y›l›nda PVC profil üretimi ortalama 280.000 ton
olmuﬂtur.

Genel De¤erlendirme ve Beklentiler
ABD'nin 2010 y›l› baﬂ›nda toparlanmaya baﬂlamas›
beklenmektedir. Avrupa'da ki toparlanman›n ise daha
uzun bir zaman alaca¤› öngörülmektedir. 2010 y›l›
sonlar›nda, yükselen pazar ekonomilerinden geliﬂmiﬂ
ülkelere ihracat›n h›zlanmas›, artan talep ile petrol
fiyatlar›n›n yükseliﬂe geçmesi, 2011 ve 2012 y›llar›nda dünya
ekonomisinde toparlanma olmas› beklenmektedir.
2008-2013 döneminde inﬂaat sektöründe en h›zl›
büyümeyi Asya ülkelerinin göstermesi beklenmektedir.
Büyük oranda ulusal sermayeye ve iﬂgücüne dayanmas›
ve çok say› da sektörle girdi-ç›kt› iliﬂkisi içerisin de bulunmas›
dolay›s›yla ekonomide önemli bir yeri olan inﬂaat
sektörünün GSYH içindeki pay› cari fiyatlarla 2007 y›l›nda
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%4,9 iken 2008 y›l›nda bu oran %4,7, 2009 y›l›n›n ilk dokuz
ay›nda ise %3,9 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Halen mevcut olan durum gelece¤e yönelik olarak ciddi
riskleri de bar›nd›rmaktad›r. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, ülkemizdeki inﬂaat faaliyeti içerisinde konut sektörünün
a¤›rl›¤›n›n%60 düzeyinde olmas›, konut üretiminin tüm
sektörlerden girdi kullanmas› ve bugüne kadar verilen
konut kredilerinin geri dönmemesiyle ortaya ç›kacak en
ufak bir krizin bile domino etkisi yaratarak hem inﬂaat
sektörünü hem de yüzlerce yan faaliyet alan›n› do¤rudan
etkileyecek olmas›d›r. Bu ba¤lam da, sektörün ve firmalar›n
riskleri ayr›nt›l› biçimde de¤erlendirerek kal›c› çözümler
oluﬂturmas› gerekmektedir.

2009
Faaliyet
Raporu

TÜRK YAPI SEKTÖRÜ
Yüzlerce çeﬂit mal ve hizmet üretimi ile do¤rudan ba¤lant›s›,
yo¤un iﬂ gücü kullan›m› ve sosyo-ekonomik refah düzeyine
olan katk›s› nedeniyle ekonomik yap› içerisinde ayr› bir
yere ve öneme sahip olan inﬂaat sektörü, yaratt›¤› katma
de¤er ve istihdam aç›s›ndan ülke ekonomilerininde
lokomotifidir.
Büyük ölçüde ulusal sermayeye dayanan Türkiye inﬂaat
sektörüde yüzlerce meslek dal›n› ilgilendirmesi ile istihdam
ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve
uluslararas› alan da büyük bir deneyime ve potansiyele
sahip olan sektör, kendisi ne ba¤l› 200’den fazla alt sektörü
harekete geçirme özelli¤iyle “lokomotif sektör” ve büyük
istihdam kayna¤› olmas› özelli¤iyle de “sünger sektör”
olarak adland›r›lmaktad›r.
Sektöre girdi sa¤layan ve faaliyetlerini bu sektörde ki
geliﬂmelere ba¤l› olarak devam ettiren di¤er sektörlerin
katk›s›da dikkate al›nd›¤›nda inﬂaat sektörünün GSMH için
deki pay›n›n yaklaﬂ›k %30 seviyesinde oldu¤u görülmektedir.

2008 y›l›nda sektör %8,2 oran›nda küçülmüﬂtür. Söz konusu
küçülme de, 2006 y›l›n›n ilk yar›s›ndan itibaren h›z kesmeye
baﬂlayan konut talebindeki gerilemeye küresel ekonomik
krizin olumsuz etkilerininde eklenmesi rol oynam›ﬂt›r. Krizin
etkilerinin dahada belirginleﬂmesiyle 2009 y›l›n›n ilk dokuz
ay› sonunda sektördeki daralma %19,5’e kadar ç›km›ﬂt›r.

‹nﬂaat Sektörünün GSYH ‹çindeki Pay›
‹nﬂaat sektörünün GSYH içindeki pay›n›n son beﬂ y›ll›k
geliﬂimi incelendi¤in de %5,8-6,5 aras›nda de¤iﬂti¤i
görülmektedir. 2006 y›l›n da %18,5 gibi yüksek bir
büyüme oran› yakalayan sektörün ayn› y›l GSYH’dan ald›¤›
pay %6,4 olurken, 2007 y›l›nda %5,7 büyümesine ra¤men
sektörün GSYH’ya katk›s› %6,5 ile önceki y›lki seviyede
gerçekleﬂmiﬂtir. 2001 y›l›ndan sonra ilk kez 2008 y›l›nda
%8,2 küçülen sektörün GSYH’ye katk›s›da 3 sene öncesinin
seviyesinde, %5,9 ola rak gerçekleﬂmiﬂtir. 2009 y›l›n›n ilk üç
çeyre¤inde ise bukatk› sabitfiyatlarla 0,7 puan azalarak
%5,2’ye düﬂmüﬂtür.

Türkiye’de ‹nﬂaat Sektörü
Türkiye’de 1980'li y›llardan itibaren ciddi geliﬂim gösteren
inﬂaat sektörü, 1988 y›l›ndan sonra yavaﬂlam›ﬂt›r. 19932003 dönemin de Türkiye ekonomisi %26,13 oran›n da
büyürken inﬂaat, ana sektörler aras›nda küçülen tek sektör
olarak %22,4 daralma göstermiﬂtir. Daralman›n en önemli
faktörlerinden biri kamu inﬂaat sektörü yat›r›mlar›ndaki
düﬂüﬂ olarak görülmüﬂtur. 2003 y›l› öncesinde konut
inﬂaatlar›n›nda düﬂük seviyede olmas› nedeniyle kamu
yat›r›mlar› sektörün belirleyicisi olmuﬂtur. Konut yat›r›mlar›n›n
bu dönemde yetersizli¤inin en önemli nedenlerinin
baﬂ›nda, yüksek faiz ve döviz kurlar› nedeniyle bireysel
tasarruflar›n konut yat›r›mlar› yerine kamu ka¤›tlar›na
yönelmiﬂ olmas› gelmektedir.
2007 y›l›n da ise gerek milli gelir hesaplama sisteminde
yap›lan düzenlemeler gerekse de ülkedeki genel ekonomik
ve sosyal politikalar›n umulan›n aksine ülkede yeterli istikrarl›
ortam› yaratamamas› ve global dalgalanmalar›nda
etkisiyle inﬂaat sektörü geliﬂme h›z›, geçen senelerin aksine
düﬂük bir seviyede seyrederek %5,7 olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.

‹nﬂaat Sektörünün Büyüme H›z›
‹nﬂaat sektöründeki daralma 2008’in ilk çeyre¤in de %3,3
ile baﬂlam›ﬂ ve tam yedi çeyrek dönem arka arkaya
daralan sektör en son 2009’un üçüncü çeyre¤in de %18,1
daralm›ﬂt›r. Böylece sektörün 2009 y›l›n›n ilk dokuz ay›ndaki
küçülme oran› %19,5 olmuﬂtur. Büyük oran da ulusal
sermayeye ve iﬂgücüne dayanmas› ve çok say› da sektörle
girdi-ç›kt› iliﬂkisi içerisin de bulunmas› dolay›s›yla ekonomide
önemli bir yeri olan inﬂaat sektörünün GSYH içindeki pay›
cari fiyatlarla 2007 y›l›nda %4,9 iken 2008 y›l›nda bu oran
%4,7, 2009 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda ise %3,9 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Özellikle 2005 ve 2006 y›llar› olmak üzere,
2008 y›l›na kadar önemli oran da büyüme e¤ilimi gösteren
inﬂaat sektörü 2008 y›l›ndan itibaren, yaﬂanan
küresel krizden ciddi biçimde etkilenmiﬂtir. Krizin 2008 y›l›n›n
ilk çeyre¤inden itibaren kendini hissettirmesiyle, sektör de
%8,2’lik bir daralma meydana gelmiﬂtir. 2009 y›l›n›n
baﬂ›ndan itibaren ise sektördeki küçülme oran› %20’lere
ulaﬂm›ﬂt›r.
Kaynak : Türk Yap› Sektörü Raporu 2009
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Ergün Çiçekçi
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
De¤erli yat›r›mc›lar,
Hepinizin de takip etti¤i üzere 2009 y›l›, bütün sektörler için
çalkant›l› ve süprizler ile dolu bir y›ld›. Bizim sektörümüzde
de ciddi olarak etkisini gösteren kriz, bir çok küçük firman›n
kapanmas›na, büyük ölçekli firmalar için de zorlu bir s›nava
sebep oldu. Yaﬂanan kriz neticesinde 2009 Y›l›'n›n ﬁubat
Ay›'nda ciddi endiﬂe duymam›za ra¤men Ege Profil A.ﬁ.
olarak beklentilerimizin ötesinde pozitif biten bir y›l geçirdik.
Ege Profil A.ﬁ.'nin geçmiﬂine de bak›ld›¤›nda, büyüme
dönemlerinin kriz dönemine denk geldi¤i aç›kça
görülmektedir. Bunun da sebebi; güçlü bir vizyona sahip
olmam›z, krizleri iyi yönetmemiz, çal›ﬂanlar›m›z ve bayilerimiz
ile oluﬂturdu¤umuz kuvvetli ba¤l›l›k duygusudur.
Zorlu geçen bu y›lda da Ege Profil A.ﬁ. olarak önemli
sertifika ve ödüllere lay›k görüldük. Bunlardan ilki, Türk
Plastik Sanayicileri Araﬂt›rma, Geliﬂtirme ve E¤itim Vakf›
(PAGEV) taraf›ndan 'Plastik Sektörünün Y›ld›zlar› 2009
Ödülü'ne lay›k görülen firmalar aras›nda yer ald›k.

Winsa markam›z ise, kalite ç›tas›n› Türkiye'de her zaman
bir üste taﬂ›m›ﬂ ve sektörde sözü geçen bir marka olarak
pazar pay›n› art›rarak yerini sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Kompozit ürün pazar›nda, d›ﬂ mekan ve zemin cephe
kaplamalar› konusunda öncü olan Twinson markam›z›n
da 2009 y›l›nda sat›ﬂlar› oldukça artm›ﬂ ve yeni lansman
ürünümüz olan 'Twinson Terrace Plus' ile di¤er rakip
ürünlerinden üstünlü¤ünü ve bu pazar›n gerçek ustas›
oldu¤unu göstermiﬂtir.
Inoutic markam›z ise ithal ürün talebinde bulunan projelerin
aranan markas› haline gelmiﬂtir ve her geçen y›l sat›ﬂ
ivmesini art›rm›ﬂt›r.

Ürünlerimizin hastaneler dahil özel ﬂart arayan tüm
mekanlarda güvenle kullan›labilece¤i, Sa¤l›kta
Kalite Derne¤i De¤erlendirme Komitesi taraf›ndan
sertifikaland›r›ld›. Sektörümüzde bu sertifikay› alan ilk firma
olmaktan büyük bir mutluluk duyduk.

Ege Profil A.ﬁ.'nin benimsedi¤i toplam kalite ilkesi
çerçevesinde, 2010 Y›l›'nda da müﬂteri odakl› çal›ﬂma
yaklaﬂ›m›m›z ve tak›m ruhu ile baﬂar›ya ulaﬂma, önceli¤imiz
olacakt›r. Ayr›ca, önümüzdeki y›llarda da, dört markam›zla
sektörün öncüsü olma konumumuzu devam ettirece¤iz.

Bünyemizde bulunan tüm markalar›m›z›n ürün yelpazeleri
için çok yo¤un Ar-Ge çal›ﬂmalar›m›z devam etmekte ve
her geçen gün yenilikler ile tüketicilerimizin karﬂ›s›na daha
emin ad›mlar ile ç›kmaktay›z. Yasal bir zorunluluk haline
gelen CE belgelendirmesi çerçevesinde, h›z›m›z› hiç
kesmeden bayilerimizin bu sürece daha h›zl› adapte
olmalar› için tüm deste¤i vermekteyiz.

Böyle zorlu geçen bir y›lda da, verimli çal›ﬂmalar› nedeniyle
tüm çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ederim.

Egepen Deceuninck, yayg›n bayi a¤› ve geniﬂ ürün
yelpazesi sayesinde her türlü müﬂteri grubuna hitap
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etmektedir. Detay çözümlerindeki ustal›¤›m›z ve y›llar›n
deneyimi ile rakiplerimiz aras›ndaki fark›m›z daha da
belirginleﬂmektedir.

Sayg›lar›mla,

2009
Faaliyet
Raporu

Tamer Özen
Egepen Deceuninck
Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürü
2008 y›l›nda yaﬂanan kriz, 2009 y›l›nda ülkemizin resesyona
girmesine neden olmuﬂ ve buna paralel olarak da, 2009
tüm sektörler ad›na zor bir y›l olarak geride kalm›ﬂt›r.
Ancak krizin piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri halen
hissedilmektedir.

2009 y›l›nda sat›ﬂ hedefimizde geri kald›¤›m›z ihracat pazar›,
2010 baﬂ›nda al›nan yüklü sipariﬂler ile bu y›l için daha
pozitif bir ivme kazanm›ﬂt›r. Bu umut verici tablo; y›l sonu
rakamlar›n›n hedeflerimize yak›n olaca¤› sinyallerini
ﬂimdiden vermektedir.

PVC sektörü irili ufakl› pek çok firmay› bünyesinde
bulunduran bir yap›dad›r. Güçlü markalar›n yan› s›ra, kötü
imalat kalitesi ile düﬂük fiyatl› pek çok PVC firmas› da
sektörde varl›k göstermektedir. 2009 y›l›nda tüm firmalar›
derinden etkileyen ekonomik durgunlu¤un; bu zay›f
markalar›n dirençlerini k›rd›¤›n› ve pazar›n büyük firmalar›na
avantaj sa¤lad›¤›n› gözlemlemekteyiz.

Ürün gam›m›z içinde bulunan ZENDOW ve EverestMAX
serilerimiz, müﬂterilerimiz taraf›ndan yo¤un talep görmeye
devam etmektedir. Özellikle 70'lik serimiz ZENDOW, üretim
plan›m›z›n %30’luk pay›nda yer almaktad›r. Yine panjur
ve lambrilerde yükselme e¤ilimi gösteren sat›ﬂ rakamlar›,
önümüzdeki dönemlerde bu gruba daha çok e¤ilmemiz
gerekti¤ini bizlere hissettirmektedir. Bu y›l için
öngördü¤ümüz bir di¤er olumlu geliﬂme de, Hebeschibe
serimizin yeni aksesuar kombinasyonlar› sayesinde uygun
fiyat ile pazarda art›ﬂ trendi sa¤layacak olmas›d›r. Yeni
EverestMAX ‹MAJ kasam›z da belirli bölgelerde oluﬂan
beklentileri karﬂ›layacakt›r.

Bu sürede pek çok firman›n pazar kaybetti¤ini ve
küçüldü¤ünü düﬂünecek olursak; krizin olumsuz etkilerinin,
güçlü firmalar ad›na avantaja dönüﬂtü¤ünü görebiliriz.
EGEPEN DECEUNINCK olarak; kriz sürecinin iyi yönetimi
sayesinde, pazarda rekabet avantaj› sa¤lam›ﬂ
bulunmaktay›z. Marka de¤erimiz ve pazardaki sars›lmaz
konumumuz bir kez daha kendisini göstermiﬂ ve
müﬂterilerimiz taraf›ndan ﬂirketimize duyulan güven daha
da artm›ﬂt›r.
Bayilerimizin de güç kaybetmelerine engel olmak için, bu
zor y›lda arkalar›nda durarak, sinerji oluﬂturmuﬂ ve bu
sayede krizden kay›ps›z ç›kmay› baﬂarm›ﬂ bulunmaktay›z.
2009 y›l› sat›ﬂ hedefimizi 29.000 ton olarak belirlemiﬂtik. Y›l
sonu itibari ile iç piyasada bütçe hedefimizi hemen hemen
yakalad›k. Krizin olumsuz etkilerini göz önünde
bulunduracak olursak, iç pazar sat›ﬂlar›m›z›n belirlenen
hedefe son derece yak›n olmas› bizler için sevindirici bir
geliﬂme olmuﬂtur.
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2010 y›l›nda EGEPEN DECEUNINCK olarak bizler kaliteli
üretim ve hizmete verdi¤imiz önemden ödün vermeden,
müﬂterilerimizin tüm beklentilerine cevap verecek
standartta ama bir yandan da sürekli geliﬂerek ilerlemek
arzusunday›z.
Sayg›lar›mla,

2009
Faaliyet
Raporu

Vehbi Cem Korkmaz
Winsa
Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürü
Winsa PVC Pencere, Kap› ve Panjur Sistemleri, 2009 y›l›nda
yaﬂanan global ekonomik krize ra¤men hedefini
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Tonaj olarak bak›ld›¤›nda 2008 y›l›n›
yakalam›ﬂ durumdad›r. Bayilerin kriz döneminde
arkalar›nda güçlü durabilen güvenebilecekleri marka
aray›ﬂlar›nda bizi tercih etmeleri sonucunda, 2009 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan itibaren Winsa markas›na kat›lan bayilerle
beraber bayi say›m›z› 180'e ç›kard›k. 2010 y›l›n›n ilk alt› ayl›k
periyodunun sonunda toplam bayi say›m›z›n 200 olmas›n›
hedeflemekteyiz. Showroom say›m›zda da herhangi bir
azalma gerçekleﬂmedi. Aksine art›ﬂ sa¤layarak Türkiye
genelinde 400'ü aﬂk›n sat›ﬂ noktas› oluﬂmuﬂtur. 2010 y›l›nda
sat›ﬂ a¤lar›m›z› da art›rarak cadde ve sokak tipi showroom
say›m›z› da 500'e ç›karmay› hedefliyoruz. Aram›za yeni
kat›lan bayilerimizi öncelikle Winsa kurumsal kimli¤ine ve
standartlar›na adapte etmeye çal›ﬂmaktay›z.
2009 y›l›nda rekabetin yo¤un olarak fiyat odakl›
yaﬂand›¤›na ﬂahit olduk. 2010 y›l›nda ise bizim hedefimiz
fiyat odakl› olman›n d›ﬂ›nda daha kaliteli ürün, daha iyi
hizmet ve daha iyi fiyat sunarak rakiplerimizden daha h›zl›
büyümek ve pazardan daha fazla pay almak olacakt›r.

2008 y›l›nda baﬂlayan CE çal›ﬂmalar›m›z neticesinde
bayilerimizin %90’›ndan fazlas› 2009 sonu itibariyle sürece
dahil olmuﬂlard›r. 2010 y›l› sonuna kadar hedefimiz
bayilerimizin tamam›n›n CE iﬂaretlemesine sahip olmalar›n›
sa¤lamakt›r.
2010 y›l›nda Hebeschiebe ürünümüzün sat›ﬂ›n› artt›rmaya
a¤›rl›k verece¤iz. Paralel sürmenin alternatif ürünü olarak
kullan›m›n› daha çok destekleyip, 2010 y›l› içerinde bu
ürünümüzün sat›ﬂ›nda büyük bir art›ﬂ sa¤layaca¤›z. Ayr›ca
tüm ürünlerimizde standart olarak güvenlikli çift aç›l›m
aksesuar ve güvenlikli kol ile birlikte daha kaliteli bir hizmet
sunmay› hedefliyoruz.
Bunlar›n d›ﬂ›nda, fabrikam›zda bir montaj evi oluﬂturarak
özellikle grubumuza dâhil olan bayilerimize montaj
e¤itimleri vermeyi planl›yoruz. Çünkü Winsa için sat›ﬂ sonras›
müﬂteri memnuniyeti olmazsa olmazlardand›r.
Sayg›lar›mla,

Kriz döneminde tüketiciler sa¤lam bildikleri firmalar›n
ayakta kal›p kalamad›klar›n› incelediler. Kriz zaman›nda
yada sonras›nda her türlü sorun için rahatl›kla iletiﬂim
kurabilece¤i firmalar› arad›lar. Sonuç olarak ayakta kalan
firmalar› tercih yoluna gittiler. Bu sadece son kullan›c›lar
için de¤il, bayiler için de yaﬂanan bir süreç oldu. Bizim
2009 y›l› içerisinde kazand›¤›m›z yeni bayiler de ayn› ﬂekilde
firmas›ndan zaman›nda mal alamayan, markas›n›n önüne
geçen ve kriz döneminde firmas›n›n stabil duramad›¤›n›
görüp daha güçlü bir firma ile çal›ﬂma yapmak isteyen
bayilerdi. Tercihleri bu yönde olunca biz de kendileri ile
çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
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KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU 31/12/2009
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
ﬁirketimiz, 2009 y›l› faaliyet döneminde Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan yay›nlanan, Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
uymakta ve bunlar› uygulamaktad›r.

Plastik kap› ve pencere sektöründe, önemli bir yere sahip
olan ﬂirketimiz müﬂteri memnuniyetini ön planda
tutmaktad›r.

ﬁirketimiz, kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k konular›nda,
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun düzenlemeleri kapsam›nda
olmas› sebebiyle, yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak
yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolar›n›,
dipnotlar›n›, Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›n› kamuya
aç›klamaktad›r. Ayr›ca ola¤anüstü durumlar söz konusu
oldu¤unda, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda özel
durum aç›klamalar› yapmaktad›r.

Müﬂteri talep ve beklentilerini en h›zl› biçimde cevaplamak
ve çözüme ulaﬂt›rabilmek için Müﬂteri ‹liﬂkileri Bölümü
oluﬂturulmuﬂtur. Dönemsel olarak yap›lan anket
ve bayilerimizle karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle, talepler
de¤erlendirilerek, kararlar oluﬂturulmaktad›r .

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER B‹R‹M‹
ﬁirketimiz, pay sahipleriyle olan iliﬂkileri için özel bir birim oluﬂturmam›ﬂ olup, pay sahipleri ile olan iliﬂkileri
Muhasebe ve Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü taraf›ndan görevlendirilen Banu Özberber ve Tu¤rul Demirel yürütmektedir.
ADI VE SOYADI

TELEFON NO

ADRES

BANU ÖZBERBER
TU⁄RUL DEM‹REL

+90 (232) 398 97 51
+90 (232) 398 97 64

banu.ozberber@deceuninck.com
tugrul.demirel@deceuninck.com

Yat›r›mc›lar›n ﬂirketimize yo¤un bir bilgi ve soru baﬂvurusunda bulunmamas› nedeniyle; ﬂirketimizin pay sahipleri ile olan
iliﬂkileri için özel bir birim oluﬂturulmam›ﬂt›r.

3. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI
Muhasebe ve Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü taraf›ndan
görevlendirilen çal›ﬂanlar›m›zca, pay sahiplerinin bilgi
isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar,
hisse senetleri, kar da¤›t›m önerileri vs. gibi konularda
bilgilendirilmeleri sa¤lanmaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, yaz›l› bilgi talebi
baﬂvurusu bulunmamaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerimizden telefon yoluyla gelen,
bilgi taleplerinin ve sorular›n›n tamam› yan›tlanm›ﬂt›r.
Pay sahipleri taraf›ndan ﬂirketimize sorulan sorular›n
tamam›na yak›n bir k›sm›, hisse senetlerimizin piyasa
fiyatlar›n›n seyri, sat›ﬂ cirosu, dönemsel kar ile ilgili olmaktad›r.
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Bu tür sorulara Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat›na uygun
olarak, henüz kamuya aç›klanmam›ﬂsa cevap
verilmemekte, kamuya aç›klanm›ﬂ bilgiler ise pay
sahiplerinin bu bilgilere kolay ve do¤ru biçimde ulaﬂmalar›
sa¤lanmaktad›r. Genel bilgilendirme ve Özel Durum
Aç›klamalar›, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve KAP
(Kamuyu Ayd›nlatma Platformu) arac›l›¤›yla kamuya
duyurulmaktad›r .
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde; bireysel bir hak olarak “özel
denetçi atanmas› talebi” düzenlenmemiﬂ olup, ana
sözleﬂmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate al›nmaktad›r. ﬁirketimize
2009 y›l› içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde”
bulunulmam›ﬂt›r.

2009
Faaliyet
Raporu

4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
ﬁirketimiz, 2009 y›l›nda 2008 y›l› faaliyetine iliﬂkin Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›'n›, 21.05.2009 tarihinde Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çi¤li- ‹ZM‹R
adresinde gerçekleﬂtirmiﬂtir. Genel Kurulda toplam
59.566.900,00 TL'lik sermayesine karﬂ›l›k, 5.956.690.000 adet
hisse senedinden 5.810.052.220 ade dinin kat›l›m› sonucu
% 97,54 oran›ndaki bir ço¤unluk ile toplant› yap›lm›ﬂt›r.
ﬁirketimizin Genel Kurul toplant›lar› için ﬂirket ana
sözleﬂmesinde, ﬂirket sermayesinin en az %75'ini temsil
eden hisse sahiplerinin haz›r bulunmas›na yer verilmiﬂtir.
Toplant›lara iliﬂkin davetler Radikal Gazetesi 03.05.2009
tarihli say›s›nda ve 05.05.2009 / 7304 say›l› Ticaret Sicil
Gazetesi'nde ilan yoluyla yap›lm›ﬂt›r. Bu davet ilanlar›nda
genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplant›s›na
kat›lacak vekiller için vekaletname örne¤i, toplant›ya giriﬂ
için ortakl›k paylar›n› gösterir belgeleri hangi tarihe kadar
ibraz edecekleri ve 2008 y›l› faaliyetlerine ait mali tablolar,
yönetim kurulu, ba¤›ms›z denetçi ve murak›p raporlar›n›n
hangi tarihte ve nerede ortaklar›n incelemesine haz›r
bulundurulaca¤› hususlar›nda bilgilere yer verilmiﬂtir.

Genel Kurul'da, pay sahipleri soru sorma haklar›n›
kullanmam›ﬂlar ve herhangi bir öneri de bulunmam›ﬂlard›r.
Aﬂa¤›da belirtilen hususlarda bir karar al›nmas› ancak; bir
Genel Kurul Karar› ile mümkündür:
• Esas mukavele de¤iﬂiklikleri
• ‹dare Meclisi Üyelerinin tayini, ibras› veya azli (esas
mukavelenin 10. maddesine göre idare meclisi
taraf›ndan geçici üye tayini hariç)
• Murak›plar›n tayini (TTK' nun 351. maddesi uyar›nca
yap›lacak tayinler hariç)
• ﬁirketin y›ll›k bilançosu, kar ve zarar hesab› onaylanmas›
ve kar da¤›t›m›
• Ek 32. madde hükümleri sakl› kalmak üzere ﬂirket
taraf›ndan tahvil veya baﬂka menkul k›ymetlerin ihraç
edilmesi
• ﬁirketin tasfiyesi veya birleﬂmesi
• Genel Kurul toplant› tutanaklar› ﬂirket merkezinde pay
sahiplerinin görüﬂlerine sunulmaktad›r.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre Ola¤an ve Ola¤anüstü
Genel Kurul toplant›lar›nda her hissenin bir adet oy hakk›
bulunmakta olup, oyda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r.
Genel Kurul toplant›lar›nda oylar aç›k ve el kald›rmak
suretiyle kullan›lmaktad›r. Ancak sermayenin %5 ini temsil
eden hissedarlar›n veya temsilcilerin talebi halinde, gizli

oylama yap›lmas› mecburidir. ﬁirketimizin genel kurul
toplant›lar›nda birikimli oy kullanma yöntemine yer
verilmemektedir. Genel Kurulda karar nisab›, toplant›n›n
kaç›nc› toplant› oldu¤una bak›lmaks›z›n mevcut reylerin
3/4'ünün olumlu oylar› ile oluﬂur.

6. KAR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KAR DA⁄ITIM ZAMANI
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre, umumi masraflar› ile muhtelif amortisman gibi ﬂirketçe ödenmesi ve
ayr›lmas› zaruri mebla¤lar ile ﬂirket tüzel kiﬂili¤i taraf›ndan ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda
tespit olunan gelirlerden düﬂüldükten sonra, geriye kalan ve y›ll›k bilançoda görülen safi (net) kar, varsa
geçmiﬂ y›l zararlar›n›n düﬂülmesinden sonra s›ras› ile aﬂa¤›da gösterilen ﬂekilde tevzi olunur.

B‹R‹NC‹ TERT‹P KANUN‹ YEDEK AKÇE
a)% 5' i kanuni yedek akçeye ayr›l›r.
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Birinci Temettü

‹kinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasas› Kurulu'nca saptanan oran
ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.
c) Kalan›n % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine da¤›t›l›r.

d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen mebla¤lar
düﬂüldükten sonra, kalan k›sm› umumi heyet k›smen veya
tamamen ikinci temettü hissesi olarak da¤›tmaya veya
fevkalade yedek akçe olarak ay›rmaya yetkilidir.

2009
Faaliyet
Raporu

‹K‹NC‹ TERT‹P KANUN‹ YEDEK AKÇE
e) Pay sahipleriyle kara iﬂtirak eden di¤er kimseler,
da¤›t›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan k›s›mdan ödenmiﬂ
sermayenin % 5'i oran›nda kar pay› düﬂüldükten sonra,
bulunan tutar›n 1/10'u (onda
bir) Türk Ticaret
Kanunu'nun 466. md 2. f›kras› 3. bendi uyar›nca ikinci tertip
kanuni yedek akçe olarak ayr›l›r.

ﬁirketimizin ilgili y›la ait da¤›t›lacak kar›; mevzuat hükümleri
de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulumuzun
Genel Kurul'un onay›na sundu¤u kar da¤›t›m önerileri,
ﬂirketimizin karl›l›k durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini
ve ﬂirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir da¤›t›m
politikas› ile haz›rlanmaktad›r.

f) Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile esas
sözleﬂmede pay için belirlenen birinci temettü
ayr›lmad›kça, baﬂka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la
kar aktar›lmas›na ve birinci temettü da¤›t›lmad›kça yönetim
kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve iﬂçilere kardan
pay da¤›t›lmas›na karar verilemez.

Genel Kurullar, her y›l hesap döneminin bitimini takip eden
3 ay içerisinde yap›lmakta olup, kar da¤›t›m› genel kurulda
al›nan da¤›t›m tarihi karar›na uygun olarak süresinde
yap›lmaktad›r. Yönetim kurulunun kar da¤›t›m teklifi, hisse
baﬂ›na kar oranlar› faaliyet raporunda yer almaktad›r.

7. PAYLARIN DEVR‹
ﬁirket ana sözleﬂmesinde paylar›n devri hususunda k›s›tlay›c› hükümler bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁ‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

10. ﬁ‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹

Ticari s›r niteli¤inde olmayan, SPK düzenlemelerinin
öngördü¤ü ﬂekillerde kamuya aç›klanan bilgilerin, pay
sahipleri, di¤er kiﬂi ve kuruluﬂlara zaman›nda, do¤ru ve
eksiksiz bir biçimde duyurulmas›na özen gösterilmektedir.
Periyodik mali tablolar ve dipnotlar›, ﬂirketimizin gerçek
finansal durumunu gösterecek ﬂekilde, mevcut mevzuatlar
çerçevesinde haz›rlanmakta ve ba¤›ms›z denetimden
geçirilerek kamuya aç›klanmaktad›r. Mevzuat›n,
aç›klanmas›n› zorunlu k›ld›¤› bilgiler yeterli ve detayl›
görüldü¤ünden dolay› bir bilgilendirme politikas›
oluﬂturulmam›ﬂt›r.

ﬁirketimizin internet adresi www.egeprofil.com.tr ' dir.
Sitemize giriﬂ yap›ld›¤›nda www.egepen.com.tr sitesine
otomatik geçiﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Markalar›m›z olan Egepen
Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz, hizmetlerimiz
hakk›nda bilgiler yer almaktad›r. Sitede yer alan link ile
www.deceuninck.com ve www.winsa.com.tr ba¤l›
bulundu¤umuz Deceuninck Grubu hakk›nda bilgi
al›nabilmektedir. ﬁirketimizin internet sitesinde Ticaret Sicil
Bilgileri, son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›, Esas
Sözleﬂmesi, Y›ll›k Faaliyet Raporlar›, periyodik mali tablo
ve raporlar, Genel Kurul Toplant› Gündemleri, Ba¤›ms›z
Denetçi Raporlar› ve ﬂirket taraf›ndan yap›lan duyurular
yer almaktad›r.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
ﬁirketimizin, 2009 y›l›nda 15 adet özel durum aç›klamas›
olmuﬂtur. Kamuyu Ayd›nlatma Esaslar› çerçevesinde, özel
durum aç›klamalar›m›z›n tamam› yasal mevzuata uygun
olarak süresinde yap›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan, 2009 y›l›nda
ayn› özel durum aç›klamas› ile ilgili düzeltme ve ek
aç›klama yap›lmam›ﬂt›r.
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11. GERÇEK K‹ﬁ‹ N‹HA‹ HÂK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI
ﬁirketimizin gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r.
ﬁirketimizin mevcut ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009
Tutar› (TL)
Pay (%)

Deceuninck NV
Halka arz

58.100.520
1.466.380

97,54
2,46

Toplam

59.566.900

100,00

Deceuninck NV finansal borçlar›n› 4-5 y›l vadeye yayma ve sermayesini artt›rma kapsam›nda; 11 Eylül 2009 tarihinde
akdedilen Hisse Rehin Sözleﬂmesi uyar›nca, Deceuninck NV'nin ﬂirkette sahip oldu¤u, beheri 0,01 TL nominal de¤erde
ve ﬁirket sermayesinin yaklaﬂ›k %28,5063 sini temsil eden toplam 16.980.361,712 adet hissesi üzerinde 15 Eylül 2009
tarihinde ve beheri 0,01 TL nominal de¤erde ve ﬁirket sermayesinin yaklaﬂ›k %69.0318 ini temsil eden toplam 41.120.158,313
adet hissesi üzerinde 16 Eylül 2009 tarihinde, teminat temsilcisi s›fat›yla hareket eden Fortis Bank NV/SA lehine rehin
kurmuﬂtur. Dolay›s›yla, toplamda ﬁirket'in paylar›n›n yaklaﬂ›k %97,5382'si üzerinde Fortis Bank NV/SA lehine rehin hakk›
tesis edilmiﬂtir.

12. ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹ﬁ‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
ﬁirketimizin faaliyet raporunda; ﬂirketimizin faaliyetleri ile ilgili departman müdürleri ile Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu üyelerinin listesi yer almaktad›r.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

15. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

ﬁirketimiz, faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek
genel kurullar, gerek de kamuyu ayd›nlatma esaslar›
çerçevesinde özel durum aç›klamalar› yoluyla
bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporlar›
ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve KAP (Kamuyu
Ayd›nlatma Platformu) arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r.

ﬁirketimiz, tüm faaliyetlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
önem vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliﬂen ve
kat›l›mc›l›¤›n ön planda tutuldu¤u bir insan kaynaklar›
politikas› oluﬂturmay› hedeflemektedir. ﬁirket iﬂe al›m
politikas› oluﬂturarak do¤ru iﬂe do¤ru insan tercihi ile
çal›ﬂanlar›n kariyer hedefleri ile birlikte, kiﬂisel yeterliliklerini
de dikkate alarak, ayn› durumdaki personele f›rsat eﬂitli¤i
sa¤lamaktad›r. Personel al›m› ile ilgili kriterler yaz›l› hale
getirilmiﬂ ve personel al›mlar›nda bu kriterlere uyulmas›
sa¤lanm›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n bilgi ve becerileri ile kiﬂisel
geliﬂimlerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar› yap›lmakta
ve uygulanmaktad›r. Periyodik olarak çal›ﬂma ortam›ndaki
gürültü, emisyon ve ayd›nlanma ölçümleri yap›lmaktad›r.
ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n görev tan›mlar› yaz›l› olarak belirlenmiﬂ
ve verimlili¤i art›r›c› ve çal›ﬂma koﬂullar›nda iyileﬂtirme
sa¤lay›c› önlemler al›nmaya devam edilmektedir.
Çal›ﬂanlar›n moral motivasyonlar›n›n yüksek tutulabilmesi
amac›yla, dönemsel olarak sosyal organizasyonlar
yap›lmaktad›r.

14. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
ﬁirketimiz, çeﬂitli kademedeki personelin yönetime kat›lmas›
amac›yla y›ll›k olarak belirlenen hedeflerin kontrol edildi¤i,
departman baz›nda temsil edinilen, 3 ayda bir düzenli
olarak departman müdürleri; sorumlular› ile üst düzey
yöneticilerin kat›ld›¤› toplant›lar yapmakta ve bu
toplant›larda ilgili konular hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulunulmaktad›r. Al›nan kararlar departmanlar taraf›ndan
uygulanarak, gerekli görülen iyileﬂme çal›ﬂmalar›
yap›lmaktad›r.
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16. MÜﬁTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹ﬁK‹LER
HAKKINDA B‹LG‹LER
ﬁirketimiz, gerek müﬂterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili
olarak, memnuniyetlerini art›rmak amac›yla çok yönlü
iletiﬂim ile talep ve beklentilere cevap vermeye
çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla müﬂteri ve tedarikçiler ile ilgili
olarak ziyaretler yap›larak ve müﬂteri anketleri
düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden ö¤renilmekte
ve çözüm yollar› aranmaktad›r. ﬁirketimizin üretti¤i ürünlerle
ilgili olarak, nihai müﬂteri ﬂikayetlerinin al›nd›¤› bir departman
oluﬂturulmuﬂtur. Bu birime her türlü iletiﬂim arac›l›¤› ile
kolayca ulaﬂ›m sa¤lanm›ﬂt›r. Yap›lan incelemeler
sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri
derhal telafi edilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Sistemi belgeleri al›nm›ﬂt›r.
ﬁirketimiz bugüne kadar çevre korunmas›na yönelik
herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karﬂ›laﬂmam›ﬂt›r.
ﬁirketimiz üretim aﬂamas›nda meydana gelen deﬂe
imalat›n› %90 oran›nda geri kullanarak israf› önlemektedir.
Üretim tesislerimizde, ›s›nma sistemimiz do¤algaza çevrilerek
hava kirlili¤inin önlenmesi için önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r.
Geri dönüﬂümlü at›klar›m›z ayr›ﬂt›r›larak toplanmakta, lisansl›
kuruluﬂlara verilerek yeniden kullan›m› sa¤lanmaktad›r.
Tehlikeli at›klar›m›z yine lisansl› kuruluﬂlara verilerek, çevreye
zarar vermeden bertaraf› sa¤lanmaktad›r.

17. SOSYAL SORUMLULUK
ﬁirketimiz 2007 y›l›nda, ‹zmir üretim tesisleri için BSI taraf›ndan
verilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistemi belgelerini alm›ﬂt›r. KocaeliSar›meﬂe üretim tesislerimize de 2008 y›l› içinde bu belgelerin
al›nmas› için gerekli çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. 2009 y›l›nda

Periyodik olarak, fabrikalar›m›zda üretim sahas› ve
çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü
yap›larak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmas›na
çal›ﬂ›lmaktad›r.
ﬁirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolay›
aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamaktad›r.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUﬁUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER
ﬁirket Yönetim Kurulu aﬂa¤›daki isimlerden oluﬂmaktad›r:
Clement Edmont De MEERSMAN
Arnold Benari Leontina DECEUNINCK
Ergün Ç‹ÇEKÇ‹
Nurcan GÜNGÖR
Koen KURT VERGOTE
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Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve ‹dari ‹ﬂler Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹ﬂ Analizi Müdürü

ﬁirketin iﬂleri ve idaresi genel kurul taraf›ndan TTK'nun
hükümleri dairesinde, hissedarlar aras›ndan veya hariçten
seçilecek 5 (beﬂ) üyeden teﬂekkül eder. Pay sahibi
olmayan kimseler seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi
s›fat›n› kazand›ktan sonra iﬂe baﬂlayabilirler. Tüzel kiﬂi
temsilcilerinin pay sahibi olmalar› zorunlu de¤ildir.

Bu ﬂekilde tayin edilen geçici üye, ilk genel kurul toplant›s›na
kadar görevini sürdürür ve Genel Kurul'un onay› halinde
yerine getirildi¤i eski üyenin süresini tamamlar.

‹dare Meclisi Üyeleri, en çok üç (3) y›l için seçilirler. Müddeti
biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple,
üyeli¤in aç›lmas› halinde ‹dare Meclisi geçici olarak yeni
bir üye tayin eder.

Söz konusu tüzel kiﬂi taraf›ndan yaz›l› olarak bildirdi¤i veya
söz konusu tüzel kiﬂinin, ﬂirketteki hissedarl›¤› sona erdi¤i
takdirde, o üye idare meclisinden istifa etmiﬂ say›l›r.

‹dare Meclisi'nde bir tüzel kiﬂi, hissedarlar› temsil eden bir
üyenin o tüzel kiﬂiye iliﬂkisi kalmad›¤›,
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19. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹

23. YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI

ﬁirketin ana sözleﬂmesinde, yönetim kurulu üyelerinin
seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut
olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz,
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz
kiﬂilerden oluﬂmaktad›r.

ﬁirket ana sözleﬂmesine göre; ‹dare Meclisi toplant›lar›
gerek görüldükçe her zaman yap›labilece¤i gibi; ayr›ca
idare meclisi bir önceki idare meclisi toplant›s›ndan itibaren,
en geç üç ay içerisinde olmak üzere, y›lda en az dört
defa toplanmak zorundad›r.

20. ﬁ‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K
HEDEFLER‹

2009 y›l›nda toplam 19 adet Yönetim Kurulu toplant›s›
yap›lm›ﬂt›r.

Ege Profil A.ﬁ., iletiﬂim ve paylaﬂ›ma aç›k, çal›ﬂanlara
kendilerini geliﬂtirmeleri için f›rsat yaratan ve motive eden
bir yönetim anlay›ﬂ›na sahiptir. ‹ﬂini sahiplenen, dürüst,
kendisini yenileyen, bilgiyi paylaﬂan, verimli çal›ﬂman›n
bilincinde, kuruluﬂumuza sa¤layaca¤› kazanc›n fark›nda
olan çal›ﬂanlar› istihdam etmektedir. ﬁirketimiz, kalite
yönetim ﬂartlar›na uyarak ve etkinli¤ini sürekli iyileﬂtirerek,
yeniden iﬂleme oran› ile hata nedenlerinin azalt›lmas›n›,
personelinin e¤itim süresinin art›r›lmas›n›, iﬂ kazalar›n›n ve
müﬂteri ﬂikayetlerinin azalt›larak, müﬂteri memnuniyetinin
art›r›lmas›n› hedeflemiﬂ, sektörümüzde her yönüyle örnek
al›nan, ürünü müﬂteri beklentilerini karﬂ›layacak ﬂekilde
üreten, güvenilir ve her zaman tercih edilen bir kuruluﬂ
olmay› amaç edinmiﬂtir.

Üyeler, Genel Müdürlük sekreterli¤i taraf›ndan toplant›lara
yaz›l› olarak davet edilmektedir. Toplant› gündemi Yönetim
Kurulu Baﬂkan›'n›n üyeler ile yapt›¤› görüﬂmeler ile
belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlar›n›n geçerli
olabilmesi için ana sözleﬂmede düzenlemeler mevcut
olup, buna göre 5 üyeden oluﬂan Yönetim Kurulu'nun
alm›ﬂ oldu¤u kararlar›n geçerli olabilmesi için en az 4
üyenin, karar lehinde oy kullanm›ﬂ olmas› zorunlulu¤u
bulunmaktad›r.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her zaman karar aleyhine
onaylamama ve muhalefet ﬂerhi koyma haklar›
bulunmaktad›r. ﬁirket ana sözleﬂmesine göre Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin kararlar› veto haklar› düzenlenmemiﬂtir.

21. R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
ﬁirketimiz Denetim Komitesi, Murak›plar› ve Orta¤›m›z
Deceuninck Grubu'nun iç denetleme ekibi taraf›ndan;
yap›lan iﬂlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata
gerekse de ﬂirket politikalar›na uygunlu¤u hususunda ilgili
denetimler yap›lmaktad›r. Ayr›ca ﬂirketimiz bünyesinde
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini
yerine getirilip getirilmedi¤i, periyodik aral›klarla düzenlenen
iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldü¤ü
durumlarda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› baﬂlat›lmaktad›r.

22. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N
YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde, Yönetim Kurulu'nun görev
ve selahiyetleri hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er
yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› ana sözleﬂmede yer
almamakla birlikte, ﬂirketimiz genelinde tüm çal›ﬂanlar için
üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve
sorumluluklar›n› gösteren görev tan›mlar› belirlenmiﬂtir.
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24. YÖNET‹M KURULUNDA OLUﬁTURULAN
KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
‹dare meclisince 2 kiﬂiden oluﬂan denetim komitesi
oluﬂturulmuﬂtur. Bunun haricinde Kurumsal Yönetim Komitesi
ve baﬂkaca komiteler oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Denetim Komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden
oluﬂmaktad›r. Denetim Komitesi, faaliyetlerini genel kabul
görmüﬂ ilkelere göre sürdürmekte olup, bunun haricinde
takip edece¤i prosedürlerin yaz›l› oldu¤u bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Denetim Komitesi üyeleri icrac›
olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.
Denetim Komitesi; komite toplant›s› ertesinde komitenin
faaliyetleri hakk›nda yaz›l› rapor vererek, komite toplant›s›n›n
özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktad›r.

25. YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR
‹dare Meclisi üyelerine sa¤lanacak hak, menfaat ve
ücretlerin belirlenmesinde performansa dayal› bir
ödüllendirme uygulanmamaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre; ‹dare Meclisi'nin baﬂkan ve
üyelerine verilecek y›ll›k ücret veya huzur hakk› genel
kurulca tespit edilir. Genel Kurul karar›na göre 2009 y›l› için
53.120 TL ücret ödenmiﬂtir.

26. ﬁ‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri için
dönem içinde ﬂirketle iﬂlem yapma ve rekabet yasa¤› ile
ilgili düzenlemeler mevcut olmay›p, Türk Ticaret Kanunu'nun
ilgili hükümleri uygulanmaktad›r. ﬁirketimizin Genel
Kurul'unda verilen önergeler sonucunda, Yönetim Kurulu
Üyeleri'ne TTK'nun 334 ve 335 maddelerinde say›lan yetkiler
Yönetim Kurulu üyelerine verilmiﬂtir.

27. ET‹K KURALLAR
Orta¤›m›z Deceuninck NV, ortakl›¤› olan tüm ﬂirketlerinde
oluﬂturdu¤u Kurumsal Davran›ﬂ Kurallar›'n› ﬂirketimizde de
2004 y›l›nda çal›ﬂanlar›na duyurmuﬂtur ve yeni iﬂe al›mlarda
bu kurallar imza alt›na al›nmaktad›r. Kurumsal Davran›ﬂ
Kurallar›'n›n amac›, yüksek etik standartlara ba¤l›l›¤›m›z›
ortaya koymak ve bu standartlar›n korunmas›na yönelik
ivedi ve tutarl› eylemleri pekiﬂtirmektir. Bütün çal›ﬂanlar,
belgenin içeri¤i ve özü aç›lar›ndan yüksek etik ve sosyal
davran›ﬂ standartlar›na uymay› taahhüt eder.
Misyon Beyanat›m›z
Amac›m›z, küresel entegre bir ﬂirket olarak faaliyet
göstermek, yüksek katma de¤ere sahip geniﬂ kapsaml›
preslenmiﬂ PVC-U pencere ve kap› sistemleri ile inﬂaat
ürünleri sunmak ve en iyiye ulaﬂma tutkumuzla müﬂteri
beklentilerinin ötesine geçmektir.
De¤erlerimiz
ﬁirketimizi, eﬂsiz bir karﬂ›l›kl› sayg› ve meslek h›rs› atmosferine
sahip özel bir iﬂ yeri yapmak istiyoruz. Farkl› ülkelerde
çal›ﬂ›yor, farkl› dilleri konuﬂuyor olsak dahi, her zaman tek
bir de¤erler bütününe sahip, tek bir ﬂirket gibi hareket
etmeliyiz:
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• Yetki
F›rsatlar› arar, bulur ve de¤erlendiririz. ‹nisiyatif sahibi,
merakl› ve dikkatliyiz.
• Aç›k ‹letiﬂim
Aç›k bir iletiﬂim tarz›n› uygular, daha aç›k ve daha anlaﬂ›l›r
olabilmek için iletiﬂim becerisi e¤itimini sürdürürüz.
Baﬂkalar›n›n fikirlerine ve deneyimlerine kulak veririz ve
bunlara aç›¤›z.
• Uluslararas› Yönelimli Bir Kuruluﬂta Ekip Çal›ﬂmas›
Bilgiyi ve deneyimi baﬂkalar›yla paylaﬂarak, ekip
çal›ﬂmas›na etkin katk›da bulunuruz. Baﬂkalar›n›n katk›lar›na
sayg› duyar›z ve kültürel farkl›l›klar ile kültürel çeﬂitlili¤i her
zaman dikkate al›r›z.
• Dürüstlük ve Ba¤l›l›k
‹ﬂ yerinde sosyal ve etik standartlara ba¤l› kal›r›z. Gizli
konular› do¤ru ﬂekilde ele al›r›z. Davran›ﬂ kurallar›n› gözetiriz.
Kuruluﬂun yaklaﬂ›m›n› sadakatle yayar ve bir dürüstlük ve
ba¤l›l›k örne¤i olmay› hedefleriz.
• Sonuç ve Sorumluluk Dürtüsü
Sonuca ulaﬂmak üzerine yo¤unlaﬂ›r›z. Anlaﬂmalar›n yerine
getirilmesini sa¤lar›z ve verilen sözleri tutma konusunda
güveniliriz. Kaynaklar› ekonomik ﬂekilde kullan›r›z.
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• Kalite, Güvenlik, Sa¤l›k ve Çevre Dürtüsü
Kendimizin ve baﬂkalar›n›n iﬂ kalitesinden yüksek
beklentilerimiz vard›r. Güvenli, sa¤l›kl› ve çevre dostu olarak
hareket etmek için çaba harcar›z. Sürekli ilerlemenin
peﬂindeyiz.
• ‹lgililerin Dürtüsü
Tüm ilgililerin istekleri, ç›karlar› ve/veya stratejilerini dikkate
al›r›z. Onlar›n gereksinimlerini karﬂ›lar ve bu gereksinimleri
do¤ru ﬂekilde ele al›r›z. ‹lgililer sözüyle müﬂterileri, çal›ﬂanlar›,
komﬂular›m›z›, hissedarlar›, tedarikçileri ve di¤erlerini
kastediyoruz.

• Çaba ve Enerji
Üstlenilen iﬂleri baﬂar›yla sonuçland›rmak için elimizden
gelenin en iyisini yapmaya ve çok çal›ﬂmaya istekliyiz.
Kendi zaman›m›z› ve baﬂkalar›n›n zaman›n› etkin ﬂekilde
yönetiriz. Bask› (kendi üzerimizdeki ve baﬂkalar›n›n
üzerindeki), sa¤l›k, dinlenme ve stresle makul bir yoldan
baﬂa ç›kar›z.

1. B‹RB‹R‹M‹ZE KARﬁI SORUMLULUK
Siz ve sizin fikirleriniz, ﬂirket için de¤er ve baﬂar› yarat›r. Her
bir çal›ﬂan›n kendine özgü karakteri ve katk›s›na de¤er
vermeli ve sayg› duymal›y›z.
1.1. Çeﬂitlilik
Çal›ﬂanlar›m›z aras›nda çeﬂitlili¤i teﬂvik ederiz. Bireylerin ve
düﬂüncelerin çeﬂitlili¤i, ﬂirketimiz için ticari bir avantajd›r.
1.2. F›rsat eﬂitli¤i
Yaﬂ, ›rk, renk, din, cinsiyet, fiziksel engel, uyruk, cinsel e¤ilim,
gazilik ya da hukuken korunmuﬂ baﬂka bir durum nedeniyle
bir çal›ﬂan›m›za ya da birlikte iﬂ yapt›¤›m›z bir insana karﬂ›
ayr›mc›l›¤a izin verilmez.
1.3. ‹ﬂyerinde Taciz ve ﬁiddet
‹ﬂyerinde taciz ve ﬂiddet kesinlikle yasakt›r ve bunlara
müsamaha edilmez. ‹stenmeyen yak›nl›k veya cinsel
talepler, uygunsuz sözler, ﬂakalar, y›ld›rma, zorbal›k ya da
bedensel temas gibi hoﬂ karﬂ›lanmayan ya da rahats›z
edici bir duruma ya da düﬂmanca bir çal›ﬂma ortam›na
yol açan davran›ﬂlar, iﬂyerinde tacizin ﬂekillerindendir.
1.4. Güvenlik ve Sa¤l›k
Güvenli ve sa¤l›kl› bir iﬂyeri yaratmay› ve birbirimize, ﬂirkete
ve çevreye özen göstermeyi taahhüt ederiz. Her birimiz,
iﬂyerimizde geçerli olan sa¤l›k ve güvenlik kurallar›na
uymakla yükümlüdür. Hepimiz, kendimizi ve iﬂ
arkadaﬂlar›m›z› kazalara, yaralanmalara ve emniyetsiz
durumlara karﬂ› korumak için gerekli önlemleri almakla
sorumluyuz. Ayr›ca, sa¤l›¤› ve güvenli¤i tehdit eden
durumlar› derhal rapor etmeli ve bu gibi durumlar›
gidermek için gerekli ad›mlar› atmal›y›z.

1.5. Alkol/Madde Kullan›m›
Madde kullan›m›ndan uzak bir iﬂyeri yaratmay› taahhüt
ederiz. Alkol veya madde etkisinde çal›ﬂmak, kendimizi
ve di¤erlerini tehlikeye atmakt›r. ﬁirket çal›ﬂma saatlerinde
veya ﬂirketin tesislerinde, izin verilmeyen uyuﬂturucular ve
alkol kullan›lmas›, bulundurulmas› ve da¤›t›m› yasakt›r. Özel
durumlarda, alkol kullan›m›na yönetim taraf›ndan istisnai
olarak izin verilebilir. Çal›ﬂanlar›n alkol ve madde ba¤›ml›l›¤›
için tedavi görmeleri teﬂvik edilir.
1.6. Ücret
Ege Profil A.ﬁ. çal›ﬂanlar›na yasal ya da sektördeki asgari
ücretlerin alt›nda bir ücret ödemez.
1.7. ‹nsan Haklar›
Ege Profil A.ﬁ., tüm dünyada insan haklar›n› korumay›
taahhüt eder. ﬁirketimiz, bu amaçla aﬂa¤›daki standartlar›
desteklemektedir:
• Tüm kademelerdeki çal›ﬂanlar için yaﬂ›, ›rk›, rengi, dini,
cinsiyeti, fiziki engeli, uyru¤u, cinsel e¤ilimi, gazilik veya
hukuken korunmuﬂ baﬂka bir durumuna bak›lmaks›z›n eﬂit
olanaklar sunar.
• ‹nsan sa¤l›¤› ve çevrenin korundu¤u güvenli ve sa¤l›kl›
bir iﬂyeri sa¤lar.
• Çal›ﬂanlara yasal yada sektördeki asgari ücretin alt›nda
ücret ödenmez. Becerilerini ve yeterliliklerini geliﬂtirme
olanaklar› yarat›r.
• ﬁirketimiz, çocuklar› çal›ﬂt›rmaz ve çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›n›

29

desteklemez. Çocuk iﬂçiler, ilgili makamlar›n koydu¤u kanun uyar›nca, izin verilen asgari yaﬂ›n alt›nda olan kiﬂiler olarak
tan›mlan›r. Ege Profil A.ﬁ., 16 yaﬂ›ndan küçük kimseleri bilerek hiçbir ﬂekilde çal›ﬂt›rmaz.
• ﬁirketimiz, çal›ﬂanlar›yla tamamen gönüllü bir temelde sözleﬂme yapar. ﬁirket, hiç kimseyi ne do¤rudan ne de dolayl›
olarak kendisi için çal›ﬂmaya zorlamaz ve zorunlu iﬂgücünü desteklemez
1.8. Bilgi Teknolojisi Kaynaklar›
Ege Profil A.ﬁ. olarak bilgi teknolojisi kaynaklar›n›, bu kurallara uygun etik yollarla ve sorumlu bir ﬂekilde kullanmal›y›z.
Etik olmayan bilgilere ulaﬂ›m (porno, ﬂiddet yada ›rkç›, vb. içeri¤e sahip web siteleri üzerinden) yasakt›r.

2. ﬁ‹RKETE KARﬁI SORUMLULUK

4. ‹ﬁ ORTAKLARIMIZA KARﬁI SORUMLULUK

2.1. Ç›kar Çat›ﬂmalar›

4.1. Harici Ticari Faaliyetler

ﬁirket ad›na al›nan ticari kararlar ve bulunulan faaliyetler,
asla kiﬂisel görüﬂler yada iliﬂkilerden etkilenmemelidir. ﬁirket
mallar›n›, bilgilerini ve konumumuzu, bireysel veya ailevi
ç›karlar sa¤lamak amac›yla kullanmamal›y›z. Aile
bireylerimiz ya da yak›n arkadaﬂlar›m›zla, ﬂirket içinde
yada d›ﬂ›nda, iﬂ iliﬂkilerine girdi¤imizde veya kendimizin
ya da ailemizden birinin söz konusu herhangi bir iﬂle ilgili
olarak do¤rudan ya da dolayl› bir kiﬂisel ya da mali ç›kar›
oldu¤unda, ç›kar çat›ﬂmas› do¤abilir. Harici ç›karlar›n iﬂimizi
ﬂirketin istedi¤i ﬂekilde yapma kapasitemizi etkilemesi
halinde de bu durum yaﬂanabilir. ﬁirketle rekabete
girebilecek bir iﬂe dahil olmaya yada ﬂirketin makul olarak
ç›kar sa¤lamas› beklenebilecek bir mülkü ya da benzeri
varl›klar›, öncelikle ﬂirkete söz konusu f›rsat› sunmadan
önce, ele geçirmeye asla teﬂebbüs etmemeliyiz.

Tedarikçilerimize ve yüklenicilerimize karﬂ› dürüst olmal›y›z.
Ticari faaliyetlerinde yüksek standartlar› benimseyen ve
sergileyen insanlarla iﬂ yapmaya inan›yoruz. Çevre, iﬂ ve
güvenlik kanunlar› dahil olmak üzere geçmiﬂte kanunlar›
ihlal eden tedarikçilere s›cak bakmay›z.

3. KAMUOYUNA KARﬁI SORUMLULUK
3.1. Çevre
Çevrenin korunmas› do¤ru tercihtir ve kurumsal stratejimizin
bir parças›d›r. Bizler birbirimize, ﬂirkete ve çevreye özen
gösterme taahhüdünde bulunuruz. Bütün faaliyetlerimizde
at›klar›, emisyonlar› ve çevreye b›rak›lan maddeleri
azaltmaya çal›ﬂ›r›z. Bütün hammaddeleri, ürünleri ve at›klar›
güvenli bir ﬂekilde kullan›r, iﬂler, nakleder ve tasfiye ederiz.
Ayr›ca, baﬂkalar›n›n ürünlerimizi kullan›rken taﬂ›d›klar›
çevresel sorumlulu¤u anlamalar›na yard›mc› oluruz.
Çevresel uygulamalar›m›z› devlet kurumlar›yla, yüklenicilerle
ve topluluklarla birlikte kal›c› olarak ileriye götürmek için
u¤raﬂ veririz. Çevre için verdi¤imiz taahhüt, herkesçe
paylaﬂ›lan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun baﬂkas›n›n
iﬂi oldu¤unu iddia edemez.
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5. KANUNA KARﬁI SORUMLULUK
Kanuni davran›ﬂ standartlar›, bizim için kabul edilebilir
asgari davran›ﬂ düzeyidir. Aç›kça, kanuna uymal›y›z; ancak,
daha yüksek bir standard› hedefleriz. Kurumsal davran›ﬂ
kurallar›m›z›n ruhu, özel durumlar karﬂ›s›nda hepimize
yard›m eder. Dolay›s›yla, kurumsal davran›ﬂ kurallar›m›z›n
amac›n› ve ruhunu kavramal› ve eylemimizle ilgili
tercihlerimiz konusunda karars›z kald›¤›m›zda ilgililere
dan›ﬂmal›y›z.

2009
Faaliyet
Raporu

F‹NANSAL TABLOLAR
11

DENETÇ‹ RAPORU
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.
Ortaklar›na;
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim ﬁirketi' nin (ﬁirket), 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle, bilanço ve kar zarar
tablolar›, Türk Ticaret Kanunu taraf›ndan belirlenen denetleme ilke, esas ve standartlar› dikkate al›narak
tetkik edilmiﬂtir.
Bu sonuca göre, Yönetim Kurulu' nca tasvibinize sunulan iliﬂikteki 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle haz›rlanm›ﬂ
bilanço ve kar zarar hesaplar›n›n tasdik buyurulmas›n› dilerim.

Sayg›lar›mla,
Ekrem KAYI
Denetçi
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim ﬁirketi
Ortaklar›'na;
Giriﬂ
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim ﬁirketi (ﬁirket)'ne ait 31
Aral›k 2009 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait kapsaml› gelir
tablosunu, özsermaye de¤iﬂim tablosunu ve nakit ak›m
tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve
dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak ﬂirket yönetiminin sorumlulu¤u
ﬁirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nca
yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur.
Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/ veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek
biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›,
uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i
muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim kuruluﬂunun sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak
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.
Ba¤›ms›z denetim, finansal tablolarda yer alan tutarlar ve
dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata
ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›
hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip
içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak
ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk
de¤erlendirmesinde, ﬁirket'in iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin
etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim
tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, ﬁirket
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z
denetimimiz, ayr›ca ﬁirket yönetimi taraf›ndan benimsenen
muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun
uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim
kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun
bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.

Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki finansal tablolar, Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim ﬁirketi'nin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
gerçek finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas›
Kurulu'nca 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

8 Mart 2010
‹stanbul, Türkiye
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
B‹LANÇO
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Cari dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

Geçmiﬂ dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

197.570.280

181.529.472

6
7

57.486.246
-

52.055.563
-

37
10
12
11
13
14
26

9.206.342
111.515.122
287.448
14.121.985
4.953.137

5.932.653
100.886.625
451.899
21.094.577
1.108.155

197.570.280

181.529.472

-

-

71.748.767

77.025.037

136.760
63.987.123
6.622.785
655.883
346.216

41.775
69.330.475
6.793.403
655.883
203.501

269.319.047

258.554.509

Dipnot
referanslar›
Varl›klar
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

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

Toplam varl›klar

34
Sayfa 39 ile 94 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
B‹LANÇO
(Para birimi - Türk Liras› (TL))
Cari dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

Geçmiﬂ dönem
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

134.730.462

129.058.918

8
9

73.615.436
1.125.863

15.402.743
8.217.286

37
10
11
12
21
35
22
26

222.298
38.585.640
17.311.616
317.420
874.777
2.677.412

1.004.673
88.859.526
11.737.629
897.304
2.939.757

134.730.462

129.058.918

-

-

37.190.598

41.658.194

8
9

30.569.593
-

35.858.400
-

37
10
11
12
21
22
24
35
26

1.402.695
5.218.310
-

1.357.946
4.441.848
-

Özsermaye

97.397.987

87.837.397

Ana ortakl›¤a ait özsermaye

97.397.987

87.837.397

59.566.900
7.840.703
6.758.309
3.567.443
10.104.042
9.560.590

59.566.900
7.840.703
6.962.006
3.567.443
11.371.668
(1.471.323)

-

-

269.319.047

258.554.509

Dipnot
referanslar›
Yükümlülükler ve özsermaye
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
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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

35
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31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren y›la ait
KAPSAMLI GEL‹R TABLOSU
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Dipnot
referanslar›

1 Ocak 31 Aral›k 2009
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

1 Ocak 31 Aral›k 2008
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

28
28

188.738.725
(134.192.601)

204.639.389
(151.789.961)

54.546.124

52.849.428

(24.338.878)
(13.248.815)
2.213.167
(524.060)

(26.330.690)
(11.924.952)
1.842.748
(517.061)

18.647.538

15.919.473

17.939.106
(23.975.996)

17.275.161
(34.852.263)

12.610.648

(1.657.629)

(2.273.596)
(776.462)

186.306

Sürdürülen faaliyetler dönem kar› (zarar›)

9.560.590

(1.471.323)

Net dönem kar› (zarar›)

9.560.590

(1.471.323)

(244.436)
40.739

(244.436)
40.739

Di¤er kapsaml› gelir (gider) (vergi sonras›)

(203.697)

(203.697)

Toplam kapsaml› gelir (gider)

9.356.893

(1.675.020)

0,1605

(0,0247)

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

Di¤er kapsaml› gelir (gider):
Duran varl›klar de¤er art›ﬂ fonundaki de¤iﬂim
Di¤er kapsaml› gelir kalemlerine iliﬂkin vergi gelir/giderleri

Hisse baﬂ›na kazanç/kay›p (Kuruﬂ)

35
35

27

36

36
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31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren y›la ait
ÖZSERMAYE DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Ödenmiﬂ
sermaye

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklar›

Kardan
ayr›lan
k›s›tlanm›ﬂ
yedekler

Duran
varl›klar
de¤er
art›ﬂ fonu

Geçmiﬂ y›l
karlar›

Net
dönem
(zarar›)/kar›

Toplam
özsermaye

1 Ocak 2008

45.365.000

7.840.703

2.823.379

7.165.703

10.660.297

15.453.638

89.308.720

Birikmiﬂ karlar hesab›na transfer
Kardan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedeklere transfer
Sabit k›ymet de¤er art›ﬂ düzeltme
Sermaye art›r›m›
-Geçmiﬂ y›l karlar›ndan transfer (2007 y›l›)
Dönem zarar›

14.201.900
-

-

744.064
-

(203.697)
-

15.453.638
(744.064)
203.697
(14.201.900)
-

(15.453.638)
(1.471.323)

(1.471.323)

-

-

-

(203.697)

-

(1.471.323)

(1.675.020)

31 Aral›k 2008 bakiyesi

59.566.900

7.840.703

3.567.443

6.962.006

11.371.668

(1.471.323)

87.837.397

1 Ocak 2009

59.566.900

7.840.703

3.567.443

6.962.006

11.371.668

(1.471.323)

87.837.397

-

-

-

(203.697)
-

203.697
-

9.560.590

9.560.590

Toplam kapsaml› gelir (gider)

-

-

-

(203.697)

-

9.560.590

9.356.893

Geçmiﬂ y›l karlar›na transfer

-

-

-

-

(1.471.323)

1.471.323

-

59.566.900

7.840.703

3.567.443

6.758.309

10.104.042

9.560.590

97.397.987

Dipnot
referanslar›

27

Toplam kapsaml› gelir (gider)

Sabit k›ymet de¤er art›ﬂ düzeltme (ertelenmiﬂ
vergi etkisi netlenmiﬂ)
Dönem kar›

27

31 Aral›k 2009 bakiyesi
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren y›la ait
NAK‹T AKIM TABLOSU
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Dipnot
referanslar›

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriﬂleri
Vergi karﬂ›l›¤› öncesi 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›klardan silinenler
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü karﬂ›l›¤›
‹zin karﬂ›l›¤›
Vadeli döviz iﬂlem tahakkuku (geliri)/gideri, net
Gerçekleﬂmemiﬂ kur fark› (geliri)/gideri, net
Faiz geliri
Faiz gideri
Dava Karﬂ›l›¤›
Garanti karﬂ›l›¤›

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

‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂikliklerden önceki faaliyet (zarar›)/kar›
‹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 uzun vadeli alacaklar
Di¤er duran varl›klar
Di¤er dönen varl›klar
Tahsil edilen ﬂüpheli alacaklar
Ödenen vergiler
Ödenen k›dem tazminatlar›

10
35
24

‹ﬂletme faaliyetlerinden dolay› net nakit ç›k›ﬂ›
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
Vadeli döviz iﬂlemlerinden sa¤lanan nakit
Faktoring iﬂlemleri nedeniyle nakit ç›k›ﬂ›
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit

Cari dönem
1 Ocak 31 Aral›k 2009
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

Cari dönem
1 Ocak 31 Aral›k 2008
Ba¤›ms›z
denetimden
geçmiﬂ

12.610.648

(1.657.629)

(140.067)
7.946.085
(9.778)
2.550.520
582.868
(226.012)
1.125.863
(4.119.162)
(10.210.556)
6.858.579
242.103
(38.618)

(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

17.172.473

25.130.366

6.982.370
(16.720.914)
(49.716.872)
(300.962)
5.573.987
164.451
(94.985)
(142.715)
(3.844.982)
1.472.023
(1.956.176)
(538.119)

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

(41.950.420)

13.912.567

(3.830.949)
(43.422)
1.581.693
10.056.282

(6.583.737)
(47.504)
736.086
9.468.975

7.763.604

3.573.820

108.373.517
(53.841.743)
(6.696.989)
(8.217.286)
-

14.716.970
(8.343.429)
(4.139.449)
3.558.486
(2.410.984)

39.617.499

3.381.594

Nakit ve nakit benzeri varl›klar :
Nakit ve nakit benzeri varl›klardaki net azal›ﬂ
Dönem baﬂ›

6

5.430.683
52.055.563

20.867.981
31.187.582

Dönem sonu

6

57.486.246

52.055.563
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Sayfa 39 ile 94 aras›nda yer alan dipnotlar bu finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
1. ﬁirket'in organizasyonu ve faaliyet konusu
Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim ﬁirketi (ﬁirket) ‹zmir'de
tescilli bir ﬂirkettir. ﬁirket'in ana ve nihai orta¤› %97,53 hisse
oran› ile Deceuninck Plastics Industries N.V. (Deceuninck)'dir.
ﬁirket'in hisse senetleri'nin %2,47'si ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'nda iﬂlem görmektedir. ﬁirket'in kay›tl› adresi, Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi, 10003 Sokak, No:5, Çi¤li - ‹zmir'dir.
ﬁirket'in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek
parçalar› ile her türlü profiller ve plastik eﬂya imal ve sat›m›d›r.
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle haz›rlanan finansal tablolar
yay›nlanmak üzere 8 Mart 2010 tarihinde ﬁirket Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Genel Kurul'un ve ilgili yasal
kuruluﬂlar›n yasal mevzuata göre düzenlenmiﬂ finansal
tablolar› tashih etme hakk› vard›r.

2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar
ﬁirket'in finansal tablolar›n›n haz›rlanmas›nda uygulanan
belli baﬂl› muhasebe prensipleri aﬂa¤›daki gibidir:
Finansal tablolar›n haz›rlanma ilkeleri
ﬁirket, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal finansal tablolar›n›
Türkiye'de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve T.C.
Maliye Bakanl›¤›'nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan›
(THP) gereklerine göre Türk Liras› (TL) olarak tutmaktad›r.
9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren SPK'n›n Seri: XI, No:29, “Sermaye Piyasas›nda
Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i”i (Tebli¤) uyar›nca
halka aç›k iﬂletmeler 1 Ocak 2008'den itibaren finansal
tablolar›n›, söz konusu Tebli¤'de öngörüldü¤ü üzere,
Uluslararas› Muhasebe/Finansal Raporlama (UMS/UFRS)
Standartlar›'na uygun olarak haz›rlamaya baﬂlam›ﬂt›r. UFRS
1 (UFRS'nin ‹lk Uygulamas›na ‹liﬂkin Standart) uyar›nca
karﬂ›laﬂt›rmal› finansal tablolar›n haz›rlanabilmesini teminen,
1 Ocak 2007 tarihli aç›l›ﬂ bilançosundan itibaren geçmiﬂ
dönem finansal tablolar› üzerinde bir tak›m s›n›fland›rma
de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r. Finansal tablolar, rayiç de¤erinden
gösterilen arazi, bina ve türevler d›ﬂ›nda tarihsel maliyet
esas›na göre haz›rlanm›ﬂt›r.
Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 9 Nisan 2008
tarihinde yay›mlanan XI-29 say›l› Tebli¤'inde belirlenen ve
uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak
sunulmuﬂtur.
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Muhasebe politikalar›ndaki de¤iﬂiklikler
31 Aral›k 2009 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap
dönemine ait finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda esas al›nan
muhasebe politikalar› aﬂa¤›da özetlenen yeni standartlar
ve UFRYK yorumlar› d›ﬂ›nda 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
haz›rlanan finansal tablolar ile tutarl› olarak uygulanm›ﬂt›r.
Söz konusu standartlar ve yorumlar›n ﬁirket'in performans›na
ve finansal durumuna etkisi olup olmad›¤› ilgili paragraflarda
belirtilmiﬂtir.
31 Aral›k 2009 tarihli sene sonu mali tablolar› için geçerli
olan yeni standart, de¤iﬂiklik ve yorumlar:
UFRS 1 (De¤iﬂiklik) “UFRS'nin ‹lk Kez Uygulanmas›” ve UMS 27
“Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” - Ba¤l›
ortakl›klardaki, müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmelerdeki veya
iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar›n maliyeti
De¤iﬂiklik, UFRS'yi ilk defa uygulayan ﬂirketlerin aç›l›ﬂ
bilançolar›nda, ba¤l› ortakl›klardaki, müﬂtereken kontrol
edilen iﬂletmelerdeki veya iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar›n›n maliyetini
UMS 27'ye uygun olarak veya UFRS'ye geçiﬂ tarihinde UMS
39'a göre belirlenen yat›r›m›n rayiç de¤erine göre veya
önceden uygulamakta oldu¤u muhasebe standartlar›nda
göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar›nda yat›r›m›n taﬂ›nan de¤erine
göre belirlenmelerine olanak tan›maktad›r. De¤iﬂikli¤in ﬁirket'in
finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
UFRS 2 (De¤iﬂiklik), “Hisse Bazl› Ödemeler” - Hakediﬂ koﬂullar›
ve iptaller
UFRS 2' de yap›lan de¤iﬂikli¤in amac› hakediﬂ koﬂullar› ve
iptaller konusuna daha detayl› bir aç›klama getirmektir.
Standart iki konuya aç›kl›k getirmektedir: 'Hakediﬂ Koﬂulu'nun
tan›mlanmas› ve performans ve hizmet koﬂullar› haricindeki
koﬂullar için 'Haketmeme Koﬂulu' kavram›. De¤iﬂikli¤in ﬁirket'in
finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
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UFRS 7 “Finansal Araçlar” - Dipnotlar'da meydana gelen
de¤iﬂiklikler
De¤iﬂtirilmiﬂ Standart gerçe¤e uygun de¤er ölçümü ve likidite
riskine iliﬂkin ek aç›klamalar› gerekli k›lmaktad›r. Gerçe¤e
uygun de¤er ölçümleri her finansal araç s›n›f› için üç seviyeli
hiyerarﬂi kullan›larak girdilerinin kayna¤›na göre aç›klanmal›d›r.
Buna ek olarak, üçüncü seviye gerçe¤e uygun de¤er
ölçümleri için aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ bakiyelerinin mutabakat› ile
birinci ve ikinci seviye gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri
aras›ndaki önemli transferlerin de aç›klanmas› gerekmektedir.
De¤iﬂiklikler likidite riski aç›klamalar›na iliﬂkin gerekliliklere de
aç›kl›k getirmektedir. ﬁirket, söz konusu de¤iﬂiklikleri finansal
araçlar dipnotunda aç›klam›ﬂt›r.
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”
UFRS 8, UMS 14 'Bölümsel Raporlama'n›n yerine geçmekte
olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bak›ﬂ aç›s› yöntemini
getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet
bölümlerinin performans›n› de¤erlendirmekte ve kaynak
da¤›l›m›na karar vermek için kulland›¤› bilgileri içermektedir.
Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yans›t›lan bilgilerden
farkl› olabilir, bu durumda iﬂletmeler ek bilgiler vermeli ve
farklar›n mutabakat›n› belirtmelidirler. ﬁirket'in bölümsel
raporlama dipnotunda aç›klad›¤› bilgiler bilanço ve gelir
tablosu ile tutarl› oldu¤u için ek bilgi ihtiyac›na gerek
duyulmamaktad›r.
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
UMS 1 “Finansal Tablolar›n Sunuluﬂu” (Revize)
UMS 1 standard› finansal tablolarda sunulan bilginin yararl›l›¤›n›
artt›rmak için revize edilmiﬂtir. Bu standarttaki revizeye göre
özkaynak de¤iﬂim tablosu sadece hissedarlarla yap›lan
iﬂlemleri kapsamaktad›r. Hissedarlarla yap›lan iﬂlemler d›ﬂ›ndaki
de¤iﬂimler özkaynaklar›n alt›nda tek bir sat›rda gösterilmekte
ve buna iliﬂkin detaylar için ayr› bir tablo haz›rlanmaktad›r.
Gelir tablosundaki bütün gelir ve gider hesaplar›n› ve “di¤er
kapsaml› gelir”i içeren yeni bir kapsaml› gelir tablosu ortaya
ç›kmaktad›r. ‹ﬂletmeler dönem kar/zarar› bileﬂenlerini gösteren
gelir tablosu kalemleriyle, di¤er kapsaml› gelirin bir arada
oldu¤u tek bir “Kapsaml› Gelir Tablosu” sunma veya gelir
tablosunu ve kapsaml› gelir tablosunu her birini ayr› iki tablo
ﬂeklinde sunma seçeneklerinden birini seçebilmektedir.
UMS 23 (De¤iﬂiklik), “Borçlanma Maliyetleri”
Bu standarda yap›lan de¤iﬂiklik, bütün borçlanma
maliyetlerinin giderleﬂtirilmesi seçene¤ini iptal etmekte ve
özellikli bir varl›¤›n elde edilmesi, inﬂas› veya üretilmesi ile
direkt iliﬂkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin
aktifleﬂtirilmesini gerektirmektedir. ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 tarihi
itibariyle aktifleﬂtirmesi gereken finansman gideri bulunmay›p,
bu de¤iﬂikli¤i ileriye dönük olarak uygulayacakt›r.
UMS 32 (De¤iﬂiklik), “Finansal Araçlar: Sunum” ve UMS 1
(De¤iﬂiklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu” - Tasfiyeden
Kaynaklanan Sat›labilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler
(De¤iﬂiklik)

UFRYK 9 “Sakl› Türev Ürünlerinin Yeniden De¤erlendirilmesi”
ve UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme”
- Sakl› türev ürünler (De¤iﬂiklik)
UFRYK 9'daki de¤iﬂikli¤e göre bir finansal varl›¤›n, gerçe¤e
uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›k
grubu d›ﬂ›ndaki baﬂka bir grupta yeniden s›n›fland›r›lmas›
aﬂamas›nda, bir sakl› türev ürünün, temel sözleﬂmeden
ayr›ﬂt›r›lmas›n›n ve bir türev ürün olarak muhasebeleﬂtirilmesinin
gerekli olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Bu de¤erlendirme aﬂa¤›da belirtilen tarihlerden hangisi daha
sonraki bir tarih ise, o tarih itibariyle mevcut olan koﬂullar
esas al›narak yap›l›r:
(a) Bir sözleﬂmeye ilk kez taraf olundu¤u tarih ya da
(b) Sözleﬂme hükümlerinde, sözleﬂme uyar›nca belirlenecek
olan nakit ak›ﬂlar›n› önemli ölçüde de¤iﬂtiren bir de¤iﬂikli¤in
oldu¤u tarih.
Bu standard›n, ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde etkisi
bulunmamaktad›r.
UFRYK 13, “Müﬂteri Sadakat Programlar›”
Müﬂteri Sadakat Uygulamalar› sat›ﬂ iﬂlemlerinin farkl› bir bileﬂeni
ﬂeklinde muhasebeleﬂmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç
de¤erinin bir k›sm› müﬂteriye sa¤lanan menfaatlere
da¤›t›larak, söz konusu menfaatler müﬂteri taraf›ndan
kullan›ld›kça gelir kaydedilmelidir. Bu standard›n, ﬁirket'in
finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

UMS 32'ye getirilen de¤iﬂiklik tasfiyeden kaynaklanan sat›labilir
finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli kriterler yerine
getirildi¤i takdirde, sermaye arac› olarak 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 araçlar›n
tan›mlanmas› ve aç›klanmas›n› gerektirmektedir. De¤iﬂikli¤in
ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
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EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat Anlaﬂmalar›”
UFRYK 15, bir gayrimenkulün inﬂaat› için yap›lan anlaﬂman›n,
UMS 11 “‹nﬂaat Sözleﬂmeleri” standard› veya UMS 18 “Hâs›lat”
standard› kapsam›na girip girmedi¤inin ve buna ba¤l› olarak
da böyle bir gayrimenkul inﬂas›ndan elde edilen gelirin ne
zaman muhasebeleﬂtirilece¤inin belirlenmesi konusunda yol
gösterir. Bu standard›n ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde
etkisi bulunmamaktad›r.
UFRYK 16 “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal
Riskten Korunmas›”
UFYRK 16'ya göre finansal tablolarda kullan›lan sunum para
birimi bir iﬂletmenin finansal korunma muhasebesi
uygulayabilmesine gerekçe oluﬂturmaz. Dolay›s›yla, bir ana
kuruluﬂ yaln›zca kendi fonksiyonel para birimi ile yabanc›
operasyonlar›n›n fonksiyonel para birimi fark›ndan do¤an
kur farklar›n› finansal riskten korunma riski olarak adland›rabilir.
Finansal riskten korunma arac› grup içindeki iﬂletme ya da
iﬂletmelerce elde tutulabilir. De¤iﬂikli¤in ﬁirket'in finansal
tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
UFRYK 18 “Müﬂterilerden Transfer Edilen Varl›klar”
UFRYK 18, müﬂterilerden al›nan maddi duran varl›klar›n veya
sözkonusu maddi duran varl›klar›n inﬂas› için al›nan nakdin
muhasebeleﬂtirilmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. Bu
standard›n ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde etkisi
bulunmamaktad›r.
UFRS'deki ‹yileﬂtirmeler (2008'de yay›nlanan)
May›s 2008'de Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
(UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve
anlat›m› daha aç›k hale getirmek için ilk toplu de¤iﬂiklikleri
yay›nlam›ﬂt›r. Her standart için farkl› uygulamaya geçiﬂ
düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeﬂitlilik göstermekte
ve en erken 1 Ocak 2009'dan itibaren yürürlü¤e girmektedir.
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31 Aral›k 2010 tarihli sene sonu finansal tablolar› için geçerli
olacak olan yeni standart, de¤iﬂiklik ve yorumlar:
UFRS'deki ‹yileﬂtirmeler (2009'de yay›nlanan)
Nisan 2009'da Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
(UMSK) Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve
anlat›m› daha aç›k hale getirmek için ikinci toplu de¤iﬂiklikleri
yay›nlam›ﬂt›r. Her standart için farkl› uygulamaya geçiﬂ
düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeﬂitlilik göstermekte
ve en erken 1 Temmuz 2009'dan itibaren yürürlü¤e
girmektedir. Bu de¤iﬂikliklerin ﬁirket'in finansal performans›
üzerinde bir etkisi olmayaca¤› düﬂünülmektedir.
UFRS 1 (De¤iﬂiklik) “UFRS'nin ‹lk Kez Uygulanmas›” - ‹lk
Uygulamaya iliﬂkin ilave istisnalar
Bu standarda yap›lan de¤iﬂiklikler petrol ve gaz varl›klar›
veya kiralama iﬂlemleri olan ve UFRS'yi ilk defa uygulayan
ﬂirketlere UFRS'ye geçiﬂ maliyetlerini azaltacak bir avantaj
sunmaktad›r. Bu de¤iﬂiklikler dipnotlarda belirtilmek koﬂuluyla
yürürlülük tarihinden daha önce uygulanabilir. De¤iﬂikli¤in
ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
UFRS 2 (De¤iﬂiklik) “Hisse Bazl› Ödemeler” - Grup Nakit Olarak
Ödenen Hisse Bazl› Ödeme ‹ﬂlemleri
Bu de¤iﬂiklik grup raporlamas› ve konsolide finansal tablolar
aç›s›ndan, e¤er bir iﬂletme ba¤l› oldu¤u grup'un d›ﬂ›ndaki
ortaklardan, nakit olarak ödenen mal ve hizmet al›rsa, bu
iﬂlemlerin UFRS 2'nin kapsam›n›n d›ﬂ›nda oldu¤u konusuna
aç›kl›k getirmektedir. ‹ﬂletme yönetimi bu ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂ
geçmiﬂ iﬂlemleri dikkate almak zorundad›r. Ayr›ca UFRS 2'nin
kapsam›na, içerisinde yer alan tan›mlamalara baz› de¤iﬂiklikler
getirilmiﬂ olup uygulama konular›ndaki aç›klamalar da
geliﬂtirilmiﬂtir. Tahminlerdeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar”a göre
muhasebe politikalar›ndaki de¤iﬂikliklere uyarak geriye dönük
uygulanacakt›r. Erken uygulamaya dipnotlarda belirtilmek
koﬂuluyla izin verilmiﬂtir. De¤iﬂikli¤in ﬁirket'in finansal tablolar›
üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
UFRS 3 (De¤iﬂiklik), “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” ve UMS 27 (De¤iﬂiklik),
“Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”
Revize edilmiﬂ UFRS 3, iﬂletme birleﬂmelerinin
muhasebeleﬂtirilmesi, ﬂerefiyenin kay›tlara al›nmas› ile
birleﬂmenin oldu¤u dönemin finansal sonuçlar›n›n
raporlanmas› hususlar›na çeﬂitli de¤iﬂiklikler getirmektedir.
Söz konusu de¤iﬂiklikler, sat›n al›m ile iliﬂkilendirilen maliyetlerin
giderleﬂtirilmesini ve sat›n al›m s›ras›nda dikkate al›nan ﬂartl›
durumlarda, raporlama dönemi sonras›nda meydana gelen
rayiç de¤er de¤iﬂikliklerinin ﬂerefiyeden düzeltilmesi yerine
gelir tablosunda dikkate al›nmas›n› gerektirmektedir.
De¤iﬂikli¤e tabi tutulmuﬂ UMS 27 ba¤l› ortakl›¤›n hisse
sahipli¤inde meydana gelen de¤iﬂikliklerin ve ba¤l› ortakl›k
zararlar›n›n ve ba¤l› ortakl›k üzerinde kaybedilen kontrolün
muhasebeleﬂtirilmesi konusular›na da de¤iﬂiklikler
getirmektedir. De¤iﬂikli¤in ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde
etkisi bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni
standart, de¤iﬂiklik ve yorumlar (bu de¤iﬂiklikler henüz
Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmemiﬂtir):
ﬁirket aﬂa¤›daki yorum ve standart de¤iﬂikliklerinin finansal
tablolara etkilerini de¤erlendirmektedir.
UFRYK 9 “Sakl› Türev Ürünlerinin Yeniden De¤erlendirilmesi”
(1 Ocak 2013 tarihinde veya sonras›nda baﬂlayan hesap
dönemlerinde geçerli olacakt›r)
UFRS 9 finansal varl›klar›n s›n›flanmas› ve ölçülmesi ile ilgili
yeni koﬂullar getirmektedir.
UMS 24 (Revize) “‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›” (1 Ocak 2011
tarihinde veya sonras›nda baﬂlayan hesap dönemlerinde
geçerli olacakt›r)
Kamu iﬂtirakleri için iliﬂkili taraf aç›klama gerekliliklerini
kolaylaﬂt›rmak ve iliﬂkili taraf tan›m›na aç›kl›k getirmek için
UMS 24'de de¤iﬂiklik yap›lmaktad›r.

UMS 39 (De¤iﬂiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve
Ölçme” - Uygun Korumal› Enstürmanlar
Bu de¤iﬂiklik korunan enstrümanlarda tek tarafl› risk ve finansal
koruma enstrümanlar›nda enflasyondan korunma
muhasebesinin nas›l yap›laca¤›na dair uygulanacak
prensipleri belirlemektedir. De¤iﬂikli¤in ﬁirket'in finansal tablolar›
üzerinde etkisi bulunmamaktad›r.
UFRYK 17, “Gayri-nakdi Varl›klar›n Ortaklara Da¤›t›lmas›”
Bu standard, ortaklara, nakit veya nakit d›ﬂ› varl›k
alternatiflerinden birini elde etme konusunda seçimlik hak
tan›yan da¤›t›mlar da dahil olmak üzere nakit d›ﬂ› varl›klar›n
da¤›t›m› için uygulan›r. Söz konusu de¤iﬂiklik ileriye dönük
uygulanacakt›r. Yorumun, ﬁirket'in finansal tablolar› üzerinde
etkisi bulunmamaktad›r.
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UMS 32 (De¤iﬂiklik) “Hisse ‹hraçlar›n›n S›n›fland›r›lmas›” (1 ﬁubat
2010 tarihinde veya sonras›nda baﬂlayan y›ll›k hesap
dönemlerinde geçerli olacakt›r)
UMS 32' de yap›lan de¤iﬂiklik, ihraç edenin fonksiyonel para
biriminden farkl› bir para cinsinden olan hisselerin
muhasebeleﬂtirilmesi için uygulanmaktad›r.
UFRYK 14 (De¤iﬂiklik) “Asgari Fonlama Koﬂullar›n›n Geri
Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonras›nda baﬂlayan
hesap dönemlerinde geçerli olacakt›r. Erken uygulamaya
izin verilmektedir)
Bu de¤iﬂiklik iﬂletmelerin asgari fonlama koﬂullar› için önceden
gönüllü olarak yapt›klar› baz› ödemelerin varl›k olarak
muhasebeleﬂtirilmesine izin verilmemesi sorununu
çözmektedir.
UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçlar› ile
Ortadan Kald›r›lmas›” (1 Temmuz 2010 tarihinde veya
sonras›nda baﬂlayan hesap dönemlerinde geçerli olacakt›r.
Erken uygulamaya izin verilmektedir)
UFRYK 19 sadece bir finansal yükümlülü¤ü tamamen ya da
k›smen ortadan kald›rmak için sermaye arac› ihraç eden
iﬂletmelerin uygulayaca¤› muhasebeleﬂtirmeyi belirtmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda ﬁirket yönetiminin,
raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço
tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri
ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n›
belirleyen varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir.
Gerçekleﬂmiﬂ sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeltmeler yap›lmakta ve gerçekleﬂtikleri dönemde gelir
tablosuna yans›t›lmaktad›rlar.
Finansal tablolara yans›t›lan tutarlar üzerinde önemli
derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde
var olan veya ileride gerçekleﬂebilecek tahminlerin esas
kaynaklar› göz önünde bulundurularak yap›lan önemli
varsay›mlar ve de¤erlendirmeler aﬂa¤›daki gibidir :
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a) K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, iskonto oranlar›, gelecekteki
maaﬂ art›ﬂlar› ve çal›ﬂanlar›n ayr›lma oranlar›n› içeren birtak›m
varsay›mlara dayal› aktüeryal hesaplamalar ile
belirlenmektedir. Bu planlar›n uzun vadeli olmas› sebebiyle,
söz konusu varsay›mlar önemli belirsizlikler içerir. Çal›ﬂanlara
sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klara iliﬂkin detaylar Not 24'de
yeralmaktad›r.
b) ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar›, ﬁirket yönetiminin bilanço tarihi
itibariyle varolan ancak cari ekonomik koﬂullar çerçevesinde
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararlar›
karﬂ›layaca¤›na inand›¤› tutarlar› yans›tmaktad›r. Alacaklar›n
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ray›p u¤ramad›¤› de¤erlendirilirken
iliﬂkili kuruluﬂ d›ﬂ›nda kalan borçlular›n geçmiﬂ performanslar›
piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal
tablolar›n onaylanma tarihine kadar olan performanslar› ile
yeniden görüﬂülen koﬂullar da dikkate al›nmaktad›r. ‹lgili
bilanço tarihi itibariyle ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar› Not 10'da
yans›t›lm›ﬂt›r.
c) ﬁirket yönetimi özellikle makina ekipmanlar›n faydal›
ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin
tecrübeleri do¤rultusunda önemli varsay›mlarda
bulunmuﬂtur.
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d) Stok de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak
ve ne kadar geçmiﬂten geldi¤i incelenmekte, teknik
personelin görüﬂleri do¤rultusunda kullan›labilirli¤i
belirlenmekte ve kullan›lamayacak oldu¤u tahmin edilen
kalemler için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Stoklar›n net gerçekleﬂebilir
de¤erinin belirlenmesinde de liste sat›ﬂ fiyatlar› ve y›l içinde
verilen ortalama iskonto oranlar›na iliﬂkin veriler kullan›lmakta
ve katlan›lacak sat›ﬂ giderlerine iliﬂkin tahminler yap›lmaktad›r.
Bu çal›ﬂmalar sonucunda net gerçekleﬂebilir de¤eri maliyet
de¤erinin alt›nda olan stoklar için karﬂ›l›k Not 13'de
ay›rmaktad›r.
e) ﬁirket varl›klar›na iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü analizini 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. Yap›lan
de¤erlendirmeler sonucunda ﬁirket yönetimi finansal olmayan
varl›klar›nda herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olmad›¤› sonucuna
varm›ﬂt›r.
f) Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiﬂ zararlardan
faydalanman›n kuvvetle muhtemel olmas› durumunda
kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmiﬂ vergi
varl›klar›n tutar› belirlenirken gelecekte oluﬂabilecek olan
vergilendirilebilir karlara iliﬂkin önemli tahminler ve
de¤erlendirmeler yapmak gerekmektedir (Not 35).

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
olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride bu
koﬂullar›n gerçekleﬂme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31
Aral›k 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme
iﬂlemine tabi tutulmuﬂtur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2006 tarihli
bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve
sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine
kadar olan giriﬂlerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar
endekslenmesi, bu tarihten sonra oluﬂan giriﬂlerin ise nominal
de¤erlerden taﬂ›nmas›yla hesaplanm›ﬂt›r.
Netleﬂtirme/mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netleﬂtirmeye yönelik yasal
bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu
varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya
eﬂ zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda
bilançoda netleﬂtirilerek gösterilmektedir.

g) Dava karﬂ›l›klar› ayr›l›rken, ilgili davalar›n kaybedilme olas›l›¤›
ve kaybedildi¤i taktirde katlan›lacak olan sonuçlar ﬁirket
hukuk müﬂavirlerinin görüﬂleri do¤rultusunda
de¤erlendirilmekte ve ﬁirket Yönetimi elindeki verileri
kullanarak en iyi tahminlerini yap›p gerekli gördü¤ü karﬂ›l›¤a
iliﬂkin aç›klamalar Not 22'de yer almaktad›r.
‹ﬂlevsel ve raporlama para birimi
ﬁirket'in iﬂlevsel ve raporlama para birimi Türk Liras› (TL)'d›r.
Türkiye'de 1 Ocak 2005'ten itibaren paradan alt› s›f›r at›lmas›yla
birlikte Yeni Türk Liras› (TL), Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni para
birimi olarak belirlenmiﬂti. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren para birimindeki “Yeni” ibaresinin
kald›r›lmas›na karar vermiﬂtir. Bu nedenle, 31 Aral›k 2009 ve
31 Aral›k 2008 itibariyle ﬁirket'in iﬂlevsel ve raporlama para
birimi ve geçmiﬂ y›l karﬂ›laﬂt›rmal› tutarlar› 1 YTL = 1 TL oran›
kullan›larak TL olarak sunulmuﬂtur.
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Gelirlerin muhasebeleﬂtirilmesi

Maddi duran varl›klar

Gelirler, faaliyetlerinden dolay› ﬁirket'e ekonomik getiri
sa¤lanmas› olas›l›¤› oldu¤u ve gelirin güvenilir olarak
ölçülebilmesinin mümkün oldu¤u zaman muhasebeleﬂtirilir.
Gelirler, katma de¤er vergisi ve sat›ﬂ vergileri düﬂüldükten
sonra net olarak gösterilmiﬂtir. Gelirin oluﬂmas› için aﬂa¤›daki
kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir:

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.

Mallar›n sat›ﬂ›
Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u
ve gelir tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde hesaplanabildi¤i durumda
gelir oluﬂmuﬂ say›l›r. Net sat›ﬂlar, indirimler ve komisyonlar
düﬂüldükten sonraki faturalanm›ﬂ sat›ﬂ bedelinden
oluﬂmaktad›r.
Faiz
Tahsilat›n ﬂüpheli olmad›¤› durumlarda tahakkuk esas›na
göre gelir kazan›lm›ﬂ kabul edilir.
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› mamullerin 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).
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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.

2009
Faaliyet
Raporu
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Daha önceki dönemlerde ve bilanço tarihi itibariyle kullan›lan amortisman süreleri aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Süre (Y›l)

31 Aral›k 2008
Süre (Y›l)

10-40
10-40
2-10
5-25
4-8

20-40
10-40
4-10
5-25
4-8

Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Demirbaﬂlar
Makine ve teçhizat
Taﬂ›t araçlar›

Maddi duran varl›¤›n maliyet de¤eri; al›ﬂ fiyat›, ithalat vergileri
ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi varl›¤›
kullan›ma haz›r hale getirmek için yap›lan masraflardan
oluﬂmaktad›r. Maddi duran varl›¤›n kullan›m›na baﬂland›ktan
sonra oluﬂan tamir ve bak›m gibi masraflar, oluﬂtuklar›
dönemde gider kaydedilmektedir. Yap›lan harcamalar ilgili
maddi duran varl›¤a gelecekteki kullan›m›nda ekonomik bir
de¤er art›ﬂ› sa¤l›yorsa bu harcamalar varl›¤›n maliyetine
eklenmekte, ve kalan ekonomik ömrü boyunca amortismana
tabi tutulmaktad›r.
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Varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤ü

Maddi olmayan duran varl›klar

Varl›klar›n taﬂ›d›klar› de¤er üzerinden gerçekleﬂmeyece¤i
durumlarda, varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›na
bak›l›r. Varl›klar›n taﬂ›d›klar› de¤er, paraya çevrilebilecek
tutar› aﬂt›¤›nda de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›k gideri gelir tablosunda
yans›t›l›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›ﬂ fiyat›
ve kullan›mdaki net defter de¤erinden yüksek olan›d›r.
Geçmiﬂ y›llarda ayr›lan de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› art›k geçerli
de¤ilse ya da daha düﬂük de¤erde bir karﬂ›l›k ayr›lmas›
gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir
tablosuna yans›t›l›r.

Maddi olmayan duran varl›klar baﬂl›ca, d›ﬂar›dan sat›n 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 UFRS 3
“‹ﬂletme Birleﬂmeleri” uyar›nca sat›n al›m s›ras›nda tespit
edilen rayiç bedel üzerinden aktifleﬂtirilmektedir. ‹lgili iﬂletme
birleﬂmesi sonucu ortaya ç›kan pozitif ﬂerefiye, ticari marka
ve d›ﬂar›dan sat›n al›nm›ﬂ lisans tutar› belirli bir ekonomik
ömrü olmamas›ndan dolay› itfa iﬂlemine tabi tutulmamakta
fakat her y›l taﬂ›nan de¤erinde bir de¤er düﬂüklü¤ü oluﬂup
oluﬂmad›¤› incelenmektedir.

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
geçmiﬂ y›llarda hiç de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lmam›ﬂ olmas›
halinde belirlenecek de¤erini aﬂmamas› koﬂuluyla kayda
al›nmaktad›r.Duran varl›klar›n yeniden de¤erlemesinden
kaynaklanan taﬂ›nan bedelindeki de¤er düﬂüklü¤ü ilk olarak
özsermayedeki yeniden de¤erleme fonundan netlenerek
borç olarak kaydedilir, daha sonra toplam de¤er
düﬂüklü¤ünden kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider
olarak kaydedilir.

Di¤er maddi olmayan duran varl›klar (yaz›l›m lisans hakk› ve
di¤er haklar) normal amortisman metoduna göre ilgili
k›ymetin tahmini ekonomik ömrü olan 3-20 y›l üzerinden itfa
edilmektedir. Sözkonusu maddi olmayan duran varl›klar›n
taﬂ›d›klar› de¤erler, ﬂartlarda de¤iﬂiklik oldu¤u takdirde
herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›n› tespit etmek
için incelenmektedir.

Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kay›t an›nda rayiç de¤erlerini de
yans›tt›¤› düﬂünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli
ile kaydedilir. ‹lk kayda al›mdan sonra krediler, etkin faiz oran›
yöntemiyle indirgenmiﬂ net de¤erleri ile gösterilir. ‹ndirgenmiﬂ
de¤er hesaplan›rken ilk ihraç an›ndaki maliyetler ve geri
ödeme s›ras›ndaki indirimler ve primler göz önünde
bulundurulur (Not 8).
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2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Borçlanma maliyetleri

Finansal araçlar›n rayiç de¤eri

Özellikli bir varl›¤›n elde edilmesi, inﬂas› veya üretilmesi ile
direkt iliﬂkilendirilebilen borçlanma maliyetleri gelir tablosunda
aktifleﬂtirilmekte, bu tan›mda de¤erlendirilmeyen maliyetler
ise oluﬂtuklar› dönemlerde kapsaml› gelir tablosuna
kaydedilmektedir.

Rayiç de¤er, zorunlu sat›ﬂ veya tasfiye gibi haller d›ﬂ›nda, bir
finansal arac›n cari bir iﬂlemde istekli taraflar aras›nda al›msat›ma konu olan fiyat›n› ifade eder. Kote edilmiﬂ piyasa
fiyat›, ﬂayet varsa, bir finansal arac›n makul de¤erini en iyi
yans›tan de¤erdir.

Finansal araçlar

Yabanc› para bazl› finansal alacak ve borçlar finansal
tablolar›n haz›rland›¤› günün yabanc› kur oranlar› üzerinden
de¤erlendirilmektedir.

Finansal araçlar, bir iﬂletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baﬂka
iﬂletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlar›n›
artt›ran anlaﬂmalard›r.
Finansal varl›klar:
• nakit,
• baﬂka bir iﬂletmeden nakit veya bir baﬂka finansal varl›k
almay› öngören sözleﬂmeye dayal› hak,
•iﬂletmenin bir baﬂka iﬂletmeyle finansal araçlar›n›, iﬂletmenin
lehinde olacak ﬂekilde, karﬂ›l›kl› olarak de¤iﬂtirmesini öngören
sözleﬂmeye dayal› hak ya da,
• bir baﬂka iﬂletmenin sermaye araçlar›d›r.

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

Sözleﬂmeye dayal› finansal yükümlülükler:
• baﬂka bir iﬂletmeye nakit veya bir baﬂka finansal varl›k
vermeyi öngören, veya
• iﬂletmenin bir baﬂka iﬂletmeyle finansal araçlar›n›, iﬂletmenin
aleyhinde olacak ﬂekilde karﬂ›l›kl› olarak de¤iﬂtirmesini
öngören sözleﬂmeye dayal› yükümlülüklerdir.
Bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen
(finansal varl›k için) ve ele geçen (finansal yükümlülük için)
rayiç de¤er olan iﬂlem maliyetleri üzerinden varsa iﬂlem
masraflar› da eklenerek (finansal yükümlülük için düﬂülerek)
hesaplan›r.
‹lk kayd› müteakip, finansal varl›klar, ticari alacaklar, varl›k
olan finansal türevler dahil olmak üzere, rayiç de¤erinden
sat›ﬂ durumunda ortaya ç›kan maliyetleri düﬂülmeksizin
de¤erlenir.
Bunlar haricinde aﬂa¤›daki kategorilere giren finansal varl›klar
(sabit vadeli olanlar iskonto edilmiﬂ maliyetinden) efektif faiz
metodu ile hesaplanan maliyetlerinden kayda al›n›r:
• Vadesine kadar elde tutulan yat›r›mlar, ve
• herhangi bir pazarda belirlenmemiﬂ ve Pazar fiyat› olmayan
ve rayiç de¤eri ölçülemeyen finansal varl›klar.

49

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Finansal varl›klar

Finansal yükümlülükler

Krediler ve alacaklar

Finansal yükümlülükler baﬂlang›çta iﬂlem maliyetlerinden
ar›nd›r›lm›ﬂ gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilir ve
sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan
faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan›larak itfa edilmiﬂ
maliyet bedelinden taﬂ›n›r.

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iﬂlem
görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride
s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak
iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü düﬂülerek
gösterilir.
Finansal varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal
varl›klar d›ﬂ›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›,
her bilanço tarihinde de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›klar›na iliﬂkin
göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye
tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmesinden
sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz
konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun güvenilir
bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar›
üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n
de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na iliﬂkin tarafs›z bir göstergenin
bulunmas› durumunda de¤er düﬂüklü¤ü zarar› oluﬂur. Kredi
ve alacaklar için de¤er düﬂüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen
tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran›
üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile
defter de¤eri aras›ndaki farkt›r. ﬁirket alacaklar›n› ayr› ayr›
takip etmekte ve toplu bir karﬂ›l›k ay›rmamaktad›r.
Bir karﬂ›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin
azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda,
de¤er düﬂüklü¤ü do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n kay›tl›
de¤erinden düﬂülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi
durumunda söz konusu tutar karﬂ›l›k hesab›ndan düﬂülerek
silinir. Karﬂ›l›k hesab›ndaki de¤iﬂimler gelir tablosunda
muhasebeleﬂtirilir.
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Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmiﬂ
maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliﬂkili oldu¤u
döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal
arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› halinde
daha k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap›lacak
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal
yükümlülü¤ün net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.
Finansal araçlar›n kayda al›nmas› ve kay›tlardan ç›kar›lmas›
ﬁirket bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakal›
kontrata dayal› yükümlülükleri ile ilgili taraf oldu¤u durumda
bilançosuna yans›tmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi,
aktif üzerindeki kontrolü, veya pasif ile ilgili kontrata
dayal› yükümlülü¤ü ortadan kalkt›¤›nda ise kay›tlar›ndan
ç›karmaktad›r.
Türev finansal araçlar
Vadeli döviz al›m sat›m sözleﬂmeleri
ﬁirket yabanc› para piyasas›nda vadeli iﬂlem anlaﬂmalar›
yapmaktad›r. ﬁirket'in risk yönetim politikalar›na göre riskten
korunma amaçl› girilen söz konusu vadeli iﬂlem anlaﬂmalar›,
UMS 39 (Finansal Araçlar : Kayda Alma ve Ölçüm)'a göre
riskten korunma muhasebesi için yeterli ﬂartlar›
sa¤lamad›¤›ndan, al›m sat›m amaçl› olarak tan›mlanarak
finansal tablolarda di¤er k›sa vadeli finansal yükümlülüklerde
aras›nda s›n›fland›r›larak rayiç de¤erleri ile yans›t›l›rlar ve rayiç
de¤erindeki de¤iﬂiklikler gelir tablosuna yans›t›l›r.
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2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Nakit ve nakit benzerleri

Ticari borçlar

Nakit ak›m tablosunun sunumu aç›s›ndan, nakit ve nakit
eﬂde¤erleri, kasadaki nakit varl›¤›, ilgili sene sonu itibariyle
vadesi gelmiﬂ çekleri, bankalardaki nakit para ve orijinal
vadesi 3 aydan k›sa vadeli mevduatlar› içermektedir. Nakit
ve nakit eﬂde¤erleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiﬂ
faizlerinin toplam› ile gösterilmiﬂtir.

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 yer almaktad›r.
‹ﬂletme birleﬂmeleri

Nakit ak›m tablosu
Nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri
de¤erler, kasa, bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz nakit
ve 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle vadesi gelen çekleri
içermektedir.
Ticari alacaklar ve di¤er alacaklar
Ticari alacaklar içine s›n›fland›r›lan senetler ve vadeli çekler
fatura edilmiﬂ tutardan ﬂüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤›
düﬂüldükten sonra, taﬂ›nan de¤erleri ile yans›t›lmakta ve
efektif faiz oranlar› kullan›larak indirgenmiﬂ net de¤erleri ile
taﬂ›nmaktad›r. Vadesi gelmiﬂ alacaklar›n tahsil
edilemeyece¤ine dair somut bir gösterge varsa ﬂüpheli
alacak karﬂ›l›¤› ayr›l›r. Tahsili tamamen mümkün olmayan
alacaklar tespit edildikleri durumlarda kay›tlardan tamamen
silinirler. Karﬂ›l›k, ﬁirket yönetimi taraf›ndan tahmin edilen ve
ekonomik koﬂullardan ya da hesab›n do¤as› gere¤i taﬂ›d›¤›
riskten kaynaklanabilecek olas› zararlar› karﬂ›lad›¤› düﬂünülen
tutard›r.

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
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.

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.
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2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Dönem sonlar›nda kullan›lan kurlar aﬂa¤›daki gibidir:
Tarih
Al›ﬂ kuru
31 Aral›k 2009
31 Aral›k 2008

TL / ABD Dolar›

TL / EURO

1,5057
1,5123

2,1603
2,1408

Hisse baﬂ›na kar
Gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kar, net kar›n,
raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktad›r.
Türkiye'de ﬂirketler sermayelerini hali haz›rda bulunan
hissedarlar›na, çeﬂitli içsel kaynaklardan da¤›tt›klar› “bedelsiz
hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse”
da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç
edilmiﬂ hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz
konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmiﬂe dönük etkileri de
dikkate al›narak bulunur.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
ﬁirket'in bilanço tarihindeki durumu hakk›nda ilave bilgi veren
bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren
olaylar) finansal tablolarda yans›t›lmaktad›r. Düzeltme
gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde
dipnotlarda aç›klanmaktad›r.
Karﬂ›l›klar, ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve ﬂarta ba¤l› varl›klar
i) Karﬂ›l›klar
Karﬂ›l›klar, ancak ve ancak, ﬁirket'in geçmiﬂten gelen ve
halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü varsa, bu
yükümlülük sebebiyle iﬂletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan
kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve
yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir ﬂekilde belirlenebiliyorsa
kay›tlara al›n›r.
Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda,
karﬂ›l›klar ileride oluﬂmas› muhtemel giderlerin bilanço
tarihindeki indirgenmiﬂ de¤eriyle yans›t›l›r. Karﬂ›l›klar her
bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi
tahminlerini yans›tacak ﬂekilde gerekli düzenlemeler
yap›lmaktad›r.

52

ii) Garanti karﬂ›l›¤›
ﬁirket, sat›lan mamuller için belirli kriterlere uygun koﬂullarda
de¤iﬂtirme ve bak›m ve tamir imkan› sa¤lamaktad›r. ﬁirket,
sözkonusu taahhüt için geçmiﬂ tecrübelerine dayanarak
y›ll›k sat›ﬂ›n›n binde ikisi oran›nda karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r.
ii) ﬁarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum
yüksek bir olas›l›k taﬂ›m›yor ise finansal tablolarda yans›t›lmay›p
dipnotlarda aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l› varl›klar ise, finansal
tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali
yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.
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2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Kiralamalar
Finansal kiralama
ﬁirket'e kiralanan varl›¤›n mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve
faydalar›n devrini öngören finansal kiralamalar, finansal
kiralaman›n baﬂlang›ç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan
varl›¤›n rayiç de¤eri ile kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden
küçük olan› esas al›narak yans›t›lmaktad›r. Finansal kira
ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye
kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oran› üretecek
ﬂekilde anapara ve finansman gideri olarak ayr›lmaktad›r.
Finansman giderleri dönemler itibariyle do¤rudan gelir
tablosuna yans›t›lmaktad›r. Aktifleﬂtirilen kiralanm›ﬂ varl›klar,
varl›¤›n tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi
tutulmaktad›r.
Operasyonel kiralama
Kiraya veren taraf›n kiralanan varl›¤›n tüm risk ve menfaatlerini
kendinde tuttu¤u kiralamalar operasyonel kiralama olarak
s›n›fland›r›lmaktad›r. Operasyonel kira ödemeleri gelir
tablosunda kira süresi boyunca do¤rusal olarak gider
kaydedilmektedir.
‹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
Sat›lmaya haz›r gayrimenkuller, ödeme güçlü¤üne düﬂmüﬂ
borçlular›n ﬁirket'e olan yükümlülüklerine karﬂ›l›k olarak al›nm›ﬂ
gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varl›klar tapular›nda
belirlenen de¤eri göz önünde bulundurularak, ﬁirket'in
kay›tlar›ndaki taﬂ›nan de¤er veya rayiç de¤erden düﬂük
olan›yla gösterilmektedir. Mahkeme emri veya müﬂterinin
r›zas›yla varl›¤›n kullan›m hakk› elde edildi¤inde, ilgili ﬂüpheli
ticari alacak tutar› bilirkiﬂi raporlar›nda belirlenen de¤erden
netleﬂtirilerek sat›lmaya haz›r gayrimenkuller 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, operasyonlar›
için kullanmad›¤› müddetçe, bu varl›klara amortisman
ay›rmamaktad›r. Bu varl›klar sat›ld›¤›nda, sat›ﬂ geliri ve varl›¤›n
taﬂ›nan de¤eri aras›ndaki fark gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Sat›lmaya haz›r gayrimenkuller bilançoda di¤er duran varl›klar
hesab›nda gösterilmektedir. Söz konusu sat›lmaya haz›r
gayrimenkuller UFRS 5'in gerektirdi¤i kriterleri karﬂ›lamamalar›
nedeniyle karﬂ›lay›ncaya kadar di¤er duran varl›klar
hesab›nda s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler

Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar/k›dem tazminatlar›

Cari y›l vergisi

(a) Tan›mlanm›ﬂ fayda plan› :

Vergi karﬂ›l›¤›, dönem kar› veya zarar› hesaplanmas›nda
dikkate al›nan cari dönem ve ertelenmiﬂ vergi karﬂ›l›klar›n›n
tamam›d›r.

ﬁirket, mevcut iﬂ kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet
verdikten sonra emeklilik nedeni ile iﬂten ayr›lan veya istifa
ve kötü davran›ﬂ d›ﬂ›ndaki nedenlerle iﬂine son verilen
personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle
yükümlüdür.

Ertelenmiﬂ vergi
Ertelenmiﬂ vergi, bilanço yükümlülük metodu dikkate al›narak
hesaplanm›ﬂt›r. Ertelenmiﬂ vergi, aktif ve pasiflerin finansal
raporlamada yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi hesab›ndaki
bazlar› aras›ndaki geçici farklardan oluﬂan vergi etkisini
yans›tmaktad›r. Ertelenmiﬂ vergi pasifleri vergilendirilecek
tüm geçici farklar için hesaplan›r.
Ertelenmiﬂ vergi alaca¤›, her türlü indirilebilir geçici farklar
ve taﬂ›nan ve kullan›lmayan birikmiﬂ zararlar üzerinden
hesaplan›r ve ancak ﬁirket taraf›ndan öngörülebilen
gelecekte indirilebilir geçici farklar› ortadan kald›racak ve
birikmiﬂ zararlar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak tutarda vergiye
tabi kar yarat›lma olas›l›¤› var ise kaydedilir.
Her bilanço döneminde ﬁirket, ertelenmiﬂ vergi alacaklar›n›
gözden geçirmekte ve ileriki y›llarda vergilendirilebilir
gelirlerden düﬂülemeyece¤i tespit edilen ertelenmiﬂ vergi
alaca¤› için karﬂ›l›k ay›rmaktad›r.
Ertelenmiﬂ gelir vergisi aktif ve pasifleri ilgili aktifin gerçekleﬂti¤i
veya yükümlülü¤ün ifa edilece¤i zamanlarda geçici olaca¤›
tahmin edilen etkin vergi oran› üzerinden veya bilanço
tarihinde geçerli olan vergi oranlar› baz al›narak hesaplan›r.
Dönem cari ve ertelenmiﬂ vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak
muhasebeleﬂtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
iliﬂkin ertelenmiﬂ vergi de do¤rudan özkaynakta
muhasebeleﬂtirilir) ile iliﬂkilendirilen ya da iﬂletme birleﬂmelerinin
ilk kayda al›m›ndan kaynaklananlar haricindeki cari vergi
ile döneme ait ertelenmiﬂ vergi, gelir tablosunda gider ya
da gelir olarak muhasebeleﬂtirilir.
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ﬁirket, iliﬂikteki finansal tablolarda yer alan “K›dem Tazminat›”
karﬂ›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve ﬁirket'in
personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na
hak kazanma konular›nda geçmiﬂ y›llarda kazand›¤›
deneyimlerini baz alarak hesaplam›ﬂ ve bilanço tarihinde
devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmiﬂtir. Hesaplanan
tüm kazançlar ve kay›plar gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r (Not
24).
(b) Tan›mlanm›ﬂ katk› plan› :
ﬁirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal
sigortalar primi ödemektedir. ﬁirket'in, bu primleri ödedi¤i
sürece baﬂka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler
ödendikleri dönemde personel giderleri olarak
yans›t›lmaktad›r.

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
2.Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
(c) ‹zin karﬂ›l›¤›

3. ‹ﬂletme birleﬂmeleri

‹zin karﬂ›l›¤›, bilanço tarihleri itibari ile hak edilmiﬂ ancak
kullan›lmam›ﬂ izinler için hesaplanmakta olup k›sa vadeli
yükümlülükler hesab›nda gösterilmiﬂtir (Not 22).

Cari dönemde gerçekleﬂen yeni bir birleﬂme
bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

Bölümlere göre raporlama

4. ‹ﬂ ortakl›klar›

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç›klanmas› zorunlu
olan bir endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölümdür. Endüstriyel
bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliﬂkili
mal veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve fayda
aç›s›ndan ﬁirket'in di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip
bölümlerdir. Co¤rafi bölümler, ﬁirket'in belirli bir ekonomik
çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda
aç›s›ndan baﬂka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet
gösteren di¤er bölümlerden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir.

Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

Bir endüstriyel bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir
bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm has›lat›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unun grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan
sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan
sat›ﬂlardan ve di¤er bölümler ile gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden
elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliﬂkin iç ve d›ﬂ
toplam has›lat›n en az %10'unu oluﬂturmas› veya kar veya
zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen
bölümlerin toplam sonuçlar› ve zarar eden bölümlerin toplam
sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük olan›n›n en az %10'una
isabet etmesi veya bölüm varl›klar›n›n, tüm bölümlerin toplam
varl›klar›n›n en az %10'unu oluﬂturmas›d›r.
ﬁirket'in risk ve fayda oranlar›n›n özellikle faaliyet gösterdi¤i
endüstriyel bölümlerdeki farkl›l›klardan etkilenmesi sebebiyle,
bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik birinci format olarak
endüstriyel bölümler belirlenmiﬂtir (Not 5).
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
5. Bölümlere göre raporlama
ﬁirket bölümlerine göre raporlamas›n› UFRS 8'e göre yapmaktad›r. ﬁirket'in iﬂ alanlar› hakk›ndaki bilgiler,
ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle iç piyasa ve d›ﬂ piyasa faaliyetlerinden elde edilen
kazanc› ve kar bilgilerini içermektedir.

‹ç piyasa*

D›ﬂ piyasa**

Ortak***

31 Aral›k 2009
Toplam

156.446.905
137.129.987
17.629.020
1.687.898
(111.049.467)
(94.537.636)
(14.795.568)
(1.716.263)

32.291.820
23.477.825
3.420.994
5.393.001
(23.143.134)
(15.765.697)
(2.253.062)
(5.124.375)

-

188.738.725
160.607.812
21.050.014
7.080.899
(134.192.601)
(110.303.333)
(17.048.630)
(6.840.638)

45.397.438

9.148.686

-

54.546.124

(15.577.663)
-

(5.796.276)
-

(2.964.939)
(13.248.815)
2.213.167
(524.060)

(24.338.878)
(13.248.815)
2.213.167
(524.060)

Faaliyet kar›

-

-

(14.524.647)

18.647.538

Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

-

-

17.939.106
(23.975.996)

17.939.106
(23.975.996)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar›

-

-

(20.561.537)

12.610.648

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiﬂ vergi gelir/gideri

-

-

(2.273.596)
(776.462)

(2.273.596)
(776.462)

Sürdürülen faaliyetler dönem kar›

-

-

(23.611.595)

9.560.590

Net dönem kar›

-

-

(23.611.595)

9.560.590

Sat›ﬂ gelirleri
Mamuller
Ticari mallar
Di¤er
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Mamuller
Ticari mallar
Di¤er
Brüt kar
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)

(*) Türkiye
(**) Avrupa ülkeleri, Ortado¤u ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Di¤er Asya ülkeleri ve Di¤er ülkeler
(***) Da¤›t›lamayan Gelir/Gider
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2009
Faaliyet
Raporu
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
5. Bölümlere göre raporlama (devam›)

‹ç piyasa*

D›ﬂ piyasa**

Ortak***

31 Aral›k 2008
Toplam

162.828.356
139.703.694
21.565.600
1.559.062
(120.279.369)
(102.633.931)
(15.618.422)
(2.027.016)

41.811.033
34.780.931
6.670.712
359.390
(31.510.592)
(26.184.074)
(4.881.255)
(445.263)

-

204.639.389
174.484.625
28.236.312
1.918.452
(151.789.961)
(128.818.005)
(20.499.677)
(2.472.279)

42.548.987

10.300.441

-

52.849.428

(17.003.532)
-

(6.778.618)
-

(2.548.540)
(11.924.952)
1.842.748)
(517.061)

(26.330.690)
(11.924.952)
1.842.748
(517.061)

Faaliyet kar›

-

-

13.147.805

15.919.473

Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

-

-

17.275.161
(34.852.263)

17.275.161
(34.852.263)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar› (zarar›)

-

-

(1.657.629)

(1.657.629)

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiﬂ vergi gelir/gideri

-

-

186.306

186.306

Sürdürülen faaliyetler dönem kar› (zarar›)

-

-

(1.471.323)

(1.471.323)

Net dönem kar›

-

-

(1.471.323)

(1.471.323)

Sat›ﬂ gelirleri
Mamuller
Ticari mallar
Di¤er
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Mamuller
Ticari mallar
Di¤er
Brüt kar
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)

(*) Türkiye
(**) Avrupa ülkeleri, Ortado¤u ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Di¤er Asya ülkeleri ve Di¤er ülkeler
(***) Da¤›t›lamayan Gelir/Gider
6. Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Tahsildeki çekler
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31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

11.708

12.562

1.548.110
54.447.803
1.478.625

475.819
50.673.332
893.850

57.486.246

52.055.563
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
6. Nakit ve nakit benzerleri (devam›)
Banka mevduatlar›n›n faiz oranlar› aﬂa¤›daki gibidir :
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

%1,75
%1,00
%6,50-10,50

%3,00
%3,25
%19-21,15

Vadesi üç aydan k›sa vadeli mevduatlar
ABD Dolar›
EURO
Türk Liras›

ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar› 4, 8, 14 ve 18 Ocak 2010 vadelidir.
(31 Aral›k 2008 - 2 ve 19 Ocak 2009 aras›nda de¤iﬂen vadelere sahiptir).
ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 tarihleri itibariyle bloke haz›r de¤erleri bulunmamaktad›r
(31 Aral›k 2008 - Yoktur).
7. Finansal yat›r›mlar
ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle menkul k›ymeti bulunmamaktad›r.

8. Finansal borçlar
a) K›sa vadeli banka kredileri

Döviz
tutar›

K›sa vadeli krediler
TL krediler (faizsiz)
TL krediler
ABD Dolar› krediler
K›sa vadeli krediler faiz tahakkuku
Uzun vadeli kredilerin cari k›sm›
TL krediler
TL krediler
EURO krediler
K›sa vadeli krediler faiz tahakkuku

7.500.000

4.861.364

TL
karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2009
Faiz
Oran› (%)

246.063
44.000.000
11.292.750
642.275

(***) %8,00 - %9,00
(*) %6,5

2.333.333
3.976.249
10.502.004
622.762

(**) 14,56
(****) %11,75-%13,20
(**) %4,22

Döviz
tutar›

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

207.836
-

207.836
-

-

6.500.000

13.915.200
1.279.707

(*) %4,62

17.434.348

15.194.907

73.615.436

15.402.743

-

Taﬂ›nan de¤eri 23.878.508 TL olan sabit faiz oranl› kredinin rayiç de¤eri 23.793.369 TL'dir.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
8. Finansal borçlar (devam›)
b) Uzun vadeli banka kredileri
Döviz
tutar›

TL
karﬂ›l›¤›

10.127.841

32.381.179

31 Aral›k 2009
Faiz
Oran› (%)

Döviz
tutar›

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

(**) %4,22 16.750.000
6.500.000

35.858.400 (**) %5,20
13.915.200 (*) %4,62

Uzun vadeli krediler
EURO krediler

TL krediler
TL krediler
Eksi, cari dönem taksitleri

3.500.000
11.500.000

(**) 14,56
(****) 11,75-14,56

(16.811.586)

(13.915.200)

30.569.593

35.858.400

(*)
Dönem sonu faiz ödemeli; sabit faiz oranl›.
(**)
Alt› ayda bir faiz ödemeli; de¤iﬂken faiz oranl›.
(***) Üç ayda bir faiz ödemeli; de¤iﬂken faiz oranl›.
(****) Alt› ayda bir faiz ödemeli; sabit faiz oranl›.
ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, kredilerle ilgili vermiﬂ oldu¤u bir teminat bulunmamaktad›r.
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, ﬁirket'in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme plan› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

17.434.348
30.569.593

15.194.907
35.858.400

(17.434.348)

(15.194.907)

30.569.593

35.858.400

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

1.125.863

8.217.286
-

1.125.863

8.217.286

1 y›ldan az
1-5 y›l (*)
Eksi, uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
(*) 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler içerisinde yer alan 10.127.841 EURO
tutar›ndaki kredilerin vadesi 3 ve 4 y›ld›r.

9. Di¤er finansal yükümlülükler
Di¤er k›sa vadeli finansal yükümlülükler

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›m sat›m anlaﬂmalar› yapm›ﬂt›r.
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9. Di¤er finansal yükümlülükler (devam›)
Vadesi gelmemiﬂ vadeli döviz al›m sat›m ve opsiyon anlaﬂmalar›n›n 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle toplam› nominal de¤eri
17.500.000 ABD Dolar› ve 7.199.000 EURO'dur. ﬁirket aç›k olan bu vadeli döviz al›m sat›m anlaﬂmalar› için iliﬂikteki finansal
tablolara 1.125.863 TL tutar›nda rayiç de¤er yükümlülü¤ü yans›tm›ﬂt›r (Not.33). Söz konusu vadeli döviz al›m sat›m ve opsiyon
anlaﬂmalar›n›n 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle vadeleri ve de¤erleme kuru aﬂa¤›daki gibidir:
Baz döviz cinsi
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
EURO
EURO
EURO

Nominal de¤er

Vade

Vadeli iﬂlem kuru

932.000
1.461.000
3.500.000
2.500.000
2.500.000
6.000.000
3.000.000
824.000
1.375.000
5.000.000

09/01/2010
09/01/2010
09/02/2010
05/01/2010
16/01/2010
16/02/2010
26/03/2010
12/01/2010
02/03/2010
05/01/2010

1,4925
1,4960
1,5180
1,5590
1,5595
1,5300
1,5480
2,2375
2,2595
2,2315

10. Ticari alacak ve borçlar
a) Ticari alacaklar, net

Ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
ﬁüpheli alacaklar
Eksi : ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

19.024.252
92.490.870
5.491.263
(5.491.263)

23.055.490
77.831.135
4.412.766
(4.412.766)

111.515.122

100.886.625

Ticari alacaklar›n vadesi ortalama 107 gündür (31 Aral›k 2008 - 106 gün).
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ﬂüpheli ticari alacaklar hareketi aﬂa¤›daki gibidir :

1 Ocak bakiyesi
Tahsilatlar
Cari y›l karﬂ›l›¤›
Dönem sonu bakiyesi

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

4.412.766
(1.472.023)
2.550.520

3.596.591
(819.046)
1.635.221

5.491.263

4.412.766
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10. Ticari alacak ve borçlar (devam›)
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle vadesi geçmiﬂ fakat karﬂ›l›k ayr›lmayan
ticari alacaklar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir (iliﬂkili kuruluﬂlardan alacaklar dahil edilmiﬂtir):
Vadesi geçmiﬂ fakat karﬂ›l›k ayr›lmayan alacaklar

Toplam

Vadesi
gelmeyen
alacaklar

30 gün
geçmiﬂ

30-60 gün
aras›

31 Aral›k 2009

120.721.464

104.412.381

2.349.757

1.632.770

1.721.076

3.074.921

7.530.558

31 Aral›k 2008

106.819.278

84.042.941

3.703.343

3.145.925

2.512.982

4.042.666

9.368.421

60-90 gün 90-180 gün
aras›
aras›

180 günü
aras›

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle ﬁirket'in alacaklar›na karﬂ›l›k olarak al›nm›ﬂ olan 4.490.842 TL tutar›nda teminat mektubu,
2.792.224 TL tutar›nda teminat senedi, 92.243.500 TL tutar›nda ipotek bulunmaktad›r (31 Aral›k 2008 - 3.849.842 TL tutar›nda
teminat mektubu, 2.392.224 TL tutar›nda teminat senedi, 76.415.500 TL tutar›nda ipotek).
Ticari alacaklar için indirgenmiﬂ maliyet bedeli kullan›l›rken kullan›lan efektif faiz oranlar› TL için %9,11
(31 Aral›k 2008 - %17,91), ABD Dolar› ve EURO için ilgili olduklar› Libor ve Euribor oranlar›d›r.
b) Ticari borçlar, net
K›sa Vadeli
Ticari borçlar
Borç senetleri

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

31.923.279
6.662.361

42.935.334
45.924.192

38.585.640

88.859.526

Ticari borçlar›n ortalama ödeme vadesi 98 (31 Aral›k 2008 - 106 gün) gündür. ‹ndirgenmiﬂ maliyet bedeli bulunurken kullan›lan
faiz oranlar› TL için %9,11 (31 Aral›k 2008 - %17,91) ABD Dolar› ve EURO için ilgili olduklar› Libor ve Euribor oranlar› kullan›larak
indirgenmiﬂ net de¤erleri ile taﬂ›nmaktad›r.

11. Di¤er alacaklar ve borçlar
a) K›sa vadeli di¤er alacaklar

Di¤er çeﬂitli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar
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31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

161.488
110.432
15.528

77.471
347.465
26.963

287.448

451.899
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
11. Di¤er alacaklar ve borçlar (devam›)
b) Uzun vadeli di¤er alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

136.760

41.775

136.760

41.775

c) K›sa vadeli di¤er borçlar
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle ﬁirket'in, sonraki dönemlerde müﬂterilerine yapaca¤› sat›ﬂlar için alm›ﬂ oldu¤u 17.311.616 TL
(31 Aral›k 2008 - 11.737.629 TL) tutar›nda k›sa vadeli avans bulunmaktad›r. Bu tutar 4.157 ABD Dolar› ve 807.295 EURO dan
oluﬂmaktad›r (31 Aral›k 2008 - 5.101.237 ABD Dolar› ve 286.517 EURO).

12. Finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlar
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

13. Stoklar

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

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

3.176.217
2.194.992
6.525.740
2.782.568
(557.532)

8.232.157
2.600.211
7.934.978
2.894.541
(567.310)

14.121.985

21.094.577

Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› hesab›n›n 31 Aral›k 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren on iki ayl›k dönemler içindeki
hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:
1 Ocak31 Aral›k 2009

1 Ocak31 Aral›k 2008

Dönem baﬂ›
Dönem içindeki art›ﬂ/(azal›ﬂ)

567.310
(9.778)

726.816
(159.506)

Dönem sonu

557.532

567.310

14. Canl› varl›klar
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).
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15. Devam eden inﬂaat sözleﬂmelerine iliﬂkin varl›klar
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

16. Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

17. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

18. Maddi duran varl›klar (net)

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 ve
de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
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
2009

1.027.946
32.671.922
77.709.428
639.915
7.618.670
1.459.718
214.546

2.920.444
910.505

(1.670.384)
(517.885)
(1.083.911)(*)

76.728
159.015
2.259.040
442.379
(2.937.162)
-

1.104.674
32.830.937
78.298.084
639.915
7.543.164
1.443.000
41.140

121.342.145

3.830.949

(3.272.180)

- 121.900.914

152.564
3.210.682
42.718.420
436.506
5.493.498

49.425
770.680
6.253.519
49.002
671.455

(1.380.704)
(511.256)

-

201.989
3.981.362
47.591.235
485.508
5.653.697

52.011.670

7.794.081

(1.891.960)

-

57.913.791

69.330.475

(*) Verilen avanslardan ç›k›ﬂlar gerçekleﬂen yat›r›mlara transfer olmuﬂlard›r.
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18. Maddi duran varl›klar (net) (devam›)
ﬁirket 31 Aral›k 2008 tarihinde kullan›lmayan kal›plar› için 326.389 TL ve kullan›lmayan demirbaﬂlar› için 975 TL tutar›nda
kay›tlardan ç›karm›ﬂ olup söz konusu karﬂ›l›k demirbaﬂlar ve makine ve teçhizat içinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.

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

31 Aral›k
2007
Maliyet
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makina ve teçhizat
Taﬂ›t araçlar›
Demirbaﬂlar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Verilen avanslar

Eksi : Birikmiﬂ amortisman de¤er
düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Taﬂ›t araçlar›
Demirbaﬂlar

Net defter de¤eri

978.680
30.587.700
74.115.330
880.555
6.731.665
2.147.996
384.666

Giriﬂler

71.246.932

69.330.475

(*) Verilen avanslardan ç›k›ﬂlar gerçekleﬂen yat›r›mlara transfer olmuﬂlard›r.
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 2009 itibariyle 1.793.644 TL (31 Aral›k 2008 2.066.212 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 (31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle net defter de¤eri
29.752.260 TL'dir). 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. Maddi duran varl›klar (net) (devam›)
Duran varl›k de¤er art›ﬂ fonu
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle özsermaye alt›nda yer alan ertelenmiﬂ vergiye konu
kalemler aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

6.758.309

6.962.006

Duran varl›k de¤er art›ﬂ fonu
Bu arsa ve binalar üzerindeki de¤er art›ﬂ fonunun hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
1 Ocak 2009

6.962.006

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 2009

6.758.309

Önemli maddi duran varl›klar›n al›m sonras› geriye kalan itfa dönemleri aﬂa¤›daki gibidir:

Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Demirbaﬂlar
Makine ve teçhizat
Taﬂ›t araçlar›

31 Aral›k 2009
Süre (Y›l)

31 Aral›k 2008
Süre (Y›l)

10-40
10-40
2-10
5-25
5-8

20-40
10-40
4-10
5-25
5-8

Finansal kiralama
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ﬁirket'in, finansal kiralama yoluyla edinmiﬂ oldu¤u maddi
duran 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 s›f›rlanm›ﬂt›r (31 Aral›k 2008 - 2.143 TL)'dir.

Tamam›yla itfa olmuﬂ maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar

Aktifleﬂtirilmiﬂ finansman giderleri

Varl›klar üzerinde rehin ve ipotekler

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle maddi duran
varl›klar üzerinde aktifleﬂtirilmiﬂ finansman gideri
bulunmamaktad›r.

ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle
maddi varl›klar› üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle tamam›yla
itfa olmuﬂ ve hala kullan›mda olan maddi ve maddi olmayan
duran varl›klar›n tutar› s›ras›yla 25.835.706 ve 23.206.223 TL'dir.
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19. Maddi olmayan duran varl›klar (net)
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl›klar›n hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

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

Birikmiﬂ itfa paylar›
Endüstriyel tasar›m
Bayi listesi
Haklar ve di¤er

Net defter de¤eri

31 Aral›k 2008

Giriﬂler

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k 2009

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
841.801

43.422

(213.085)

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
672.138

8.034.810

43.422

(213.085)

7.865.147

71.645
454.844
714.918

113.711
38.293

(151.679)

71.645
568.555
602.162

1.241.407

152.634

(151.679)

1.242.362

6.793.403

6.622.785

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl›klar›n hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

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

Birikmiﬂ itfa paylar›
Endüstriyel tasar›m
Bayi listesi
Haklar ve di¤er

Net defter de¤eri

31 Aral›k 2007

Giriﬂler

Transferler

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

Önemli maddi olmayan duran varl›klar›n al›m sonras› geriye kalan itfa dönemleri aﬂa¤›daki gibidir.

Bayi listesi
Haklar ve di¤er

31 Aral›k 2009
Süre (Y›l)

31 Aral›k 2008
Süre (Y›l)

16
1-3

17
1

67

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
20. ﬁerefiye
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
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.
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibari ile pozitif ﬂerefiye
tutar› 655.883 TL'dir.
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle ﬁirket UFRS 3 kapsam›nda taﬂ›nan
ﬂerefiye, ticari marka, endüstriyel yaz›l›m, bayi listesi, yaz›l›m
lisans hakk› ve di¤er haklar tutar›nda bir de¤er düﬂüklü¤ü
olup olmad›¤›n›n analizini “Winsa” markas›n› ayr› bir nakit
üreten birim olarak de¤erlendirerek yapm›ﬂ ve sonuç olarak
“Winsa” ticari markas› ad› alt›nda gerçekleﬂtirilen faaliyetlerle

ilgili taﬂ›nan ﬂerefiye, ticari marka, endüstriyel yaz›l›m, bayi
listesi, yaz›l›m lisans hakk› ve di¤er haklar 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. Nakit ak›mlar›
gerçekleﬂece¤i para birimine göre EURO üzerinden tahmin
edilerek ilgili yabanc› para türüne uygun olan bir orandan
iskonto edilmiﬂtir. ‹skonto oran› %6 olarak kullan›lm›ﬂ ve on
y›ldan sonraki dönemler için %2 büyüme oran›, iﬂ plan›ndaki
enflasyon oran› ve ülkenin tahmini büyüme oran› dikkate
al›narak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. De¤erlemede EURO nakit
ak›mlar›n›n A¤›rl›kl› Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) oran›
%9.46 olup + / - %1 duyarl›l›¤›nda test edilmiﬂtir. AOSM
hesaplamas›nda Deceuninck NV taraf›ndan bildirilen beta
katsay›s› olan %0,73 gösterge olarak al›nm›ﬂt›r.

21. Devlet teﬂvik ve yard›mlar›
Yat›r›m teﬂvik belgeleri
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ﬁirket'in sahip oldu¤u teﬂvik belgeleri kapat›lm›ﬂ olup,
yeni bir teﬂvik belgesi bulunmamaktad›r.

22. Karﬂ›l›klar, koﬂullu varl›k ve yükümlülükler
Borç karﬂ›l›klar›

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

Garanti karﬂ›l›¤›
1 Ocak
Cari y›l karﬂ›l›¤›
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31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

376.652
243.534
242.103
12.488

415.270
469.546
12.488

874.777

897.304

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

415.270
(38.618)

400.927
14.343

376.652

415.270

2009
Faaliyet
Raporu
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22. Karﬂ›l›klar, koﬂullu varl›k ve yükümlülükler (devam›)
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

469.546
(226.012)

310.072
159.474

243.534

469.546

Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
1 Ocak
Cari y›l karﬂ›l›¤›

Teminat mektuplar›

24. Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar

ﬁirket'in, 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle al›nan kredilere karﬂ›l›k
olarak bankalara verilmiﬂ harici garanti mektubu yoktur (31
Aral›k 2008 - Yoktur). Ancak, tedarikçilere ve gümrük ve
çeﬂitli devlet makamlar›na verilmiﬂ toplam 3.891.849 TL (31
Aral›k 2008 - 44.190.920 TL) ve tedarikçilerden al›nm›ﬂ 479.632
TL (31 Aral›k 2008 - 430.440 TL) tutar›nda teminat mektubu
ve teminat senedi bulunmaktad›r.

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

23. Taahhütler
‹hracat taahhütleri
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle al›nan ihracat teﬂvikleriyle ilgili
toplam 6.666.000 ABD Dolar› (31 Aral›k 2008 - 6.000.000 ABD
Dolar›) tutar›nda ihracat taahhüdü bulunmaktad›r.
Operasyonel kiralama
ﬁirket'in toplam tutar› 1.876.200 EURO, 630.520 ABD Dolar› ve
211.641 TL (31 Aral›k 2008 - 1.022.340 EURO, 738.000 ABD
Dolar› ve 351.000 TL) olan operasyonel kiralamalar›, araba,
forklift ve depo kiralar›ndan oluﬂmakta olup, vadeleri 1 ve
5 y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. Bu tutarlar›n 944.820 EURO,
230.520 ABD Dolar›, ve 211.641 TL olan k›sm›n›n vadeleri 1 ila
2 y›ld›r. Dipnot 29 a da belirtilen kira giderlerinin tamam›
operasyonel kiralamad›r.

‹skonto oran›
Tahmin edilen maaﬂ art›ﬂ oran›
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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 2009 tarihi itibariyle 2.365 TL (31 Aral›k 2008 - 2.173
TL) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
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 2009
ve 2008 tarihleri itibariyle yükümlülü¤ü hesaplamak için
kullan›lan aktüer varsay›mlar› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

%11,00
%4,80

%12,00
%5,40
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24. Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar (devam›)
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için k›dem tazminat› yükümlülük hareketleri
aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

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

1.357.946
(538.119)
149.374
433.494

1.327.673
(122.876)
159.321
(6.172)

31 Aral›k

1.402.695

1.357.946

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

4.727.252
51.117
79.772
19.145
75.851

221.269
44.271
96.219
477.346
236.267
32.783

4.953.137

1.108.155

25. Emeklilik planlar›
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

26. Di¤er varl›k ve yükümlülükler
a) Di¤er dönen varl›klar

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

(*) 31 Aral›k 2009'da 3.460.649 TL'l›k k›sm› yoldaki mallardan oluﬂmaktad›r (31 Aral›k 2008 - yoldaki mal yoktur).
b) Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

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

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

1.577.068
307.669
792.675
-

2.208.684
299.104
430.771
1.198

2.677.412

2.939.757
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26. Di¤er varl›k ve yükümlülükler (devam›)
c) Di¤er duran varl›klar

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

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

346.033
183

203.501
-

346.216

203.501

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r gayrimenkuller ﬂüpheli alaca¤a dönüﬂmüﬂ alacaklara istinaden
müﬂterilerden al›nan arsa, dükkân ve binalard›r. ﬁirket yönetiminin amac› söz konusu gayrimenkullerin k›sa bir süre içerisinde
elden ç›kar›lmas›d›r.

27. Özsermaye
a) Sermaye ve sermaye yedekleri
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ﬁirket'in sermaye ve ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:

TL

31 Aral›k 2009
Pay (%)

TL

31 Aral›k 2008
Pay (%)

Deceuninck
Halka arz

58.100.520
1.466.380

97,54
2,46

58.100.520
1.466.380

97,54
2,46

Yasal kay›tlardaki ödenmiﬂ sermaye

59.566.900

100,00

59.566.900

100,00

Enflasyon düzeltme fark›

7.840.703

7.840.703

67.407.603

67.407.603

ﬁirket'in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle tarihsel ödenmiﬂ sermaye tutar› 59.566.900 TL olup,
bu tutar her biri 1 kuruﬂ tutar›ndaki 5.956.690.000 adet hisseden oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, ﬁirket'in sermayesine karﬂ›l›k ç›kar›lm›ﬂ hisse senedi adetlerinin
hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
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Hisse adetleri

31 Aral›k 2009
TL

Hisse adetleri

31 Aral›k 2008
TL

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

5.956.690.000

59.566.900

4.536.500.000

45.365.000

-

-

1.420.190.000

14.201.900

Dönem sonu

5.956.690.000

59.566.900

5.956.690.000

59.566.900
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27. Özsermaye (devam›)
Deceuninck NV finansal borçlar›n› 4-5 y›l vadeye yayma ve
sermayesini artt›rma kapsam›nda; 11 Eylül 2009 tarihinde
akdedilen Hisse Rehin Sözleﬂmesi uyar›nca, Deceuninck
NV'nin ﬂirkette sahip oldu¤u, beheri 0,01 TL nominal de¤erde
ve ﬁirket sermayesinin yaklaﬂ›k %28,5063 sini temsil eden
toplam 16.980.361,712 adet hissesi üzerinde 15 Eylül 2009
tarihinde ve beheri 0,01 TL nominal de¤erde ve ﬁirket
sermayesinin yaklaﬂ›k %69.0318 ini temsil eden toplam
41.120.158,313 adet hissesi üzerinde 16 Eylül 2009 tarihinde,
teminat temsilcisi s›fat›yla hareket eden Fortis Bank NV/SA
lehine rehin kurmuﬂtur. Dolay›s›yla, toplamda ﬁirket'in
paylar›n›n yaklaﬂ›k %97,5382'si üzerinde Fortis Bank NV/SA
lehine rehin hakk› tesis edilmiﬂtir.
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.

Yeniden de¤erlenmiﬂ varl›klar›n sat›lmas› halinde bu 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 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 geçmiﬂ y›l karlar›
hesab›na aktar›lmaktad›r.
b) Kar yedekleri ve geçmiﬂ y›l karlar›/zararlar›
Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu uyar›nca yasal yedekler birinci ve ikinci
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 yedekler ödenmiﬂ sermayenin %50'sini geçmedikleri
sürece da¤›t›lamaz, fakat kar yedeklerinin tükendi¤i noktada
zararlar› kapatmak için kullan›labilirler.

Duran varl›k de¤er art›ﬂ fonu
ﬁirket'e ait arsa ve binalar ilk olarak 2002 y›l›nda 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›ﬂ ve taﬂ›nan de¤erleri ile piyasa
de¤erleri aras›ndaki fark sermaye yedeklerinin alt›nda duran
varl›k de¤er art›ﬂ fonuna yans›t›lm›ﬂt›r.
ﬁirket kendisine ait olan arsa ve binalar›n rayiç de¤erlerini
güncelleyebilmek için 2008 y›l› içerisinde 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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27. Özsermaye (devam›)
Halka aç›k ﬂirketler, kar pay› da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü
ﬂekilde aﬂa¤›daki gibi yaparlar:
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 say›l› SPK karar› uyar›nca, finansal
tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iﬂletmelerce
da¤›t›labilir kar›n hesaplanmas›nda finansal tablolarda yer
alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müﬂterek yönetime
tabi teﬂebbüs ve iﬂtiraklerden ana ortakl›¤›n finansal
tablolar›na intikal eden kar tutarlar›n›n, ﬂirketlerin yasal
kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›ndan karﬂ›lanabildi¤i sürece,
genel kurullar›nca kar da¤›t›m karar› al›nm›ﬂ olmas›na
bak›lmaks›z›n, da¤›tacaklar› kar tutar›n› SPK'n›n Seri:XI, No:29
say›l› Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin
Esaslar Tebli¤i çerçevesinde haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri
finansal tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate
alarak hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na karar verilmiﬂtir.

SPK'n›n 27 Ocak 2010 tarihli karar› ile paylar› borsada iﬂlem
gören halka aç›k anonim ortakl›klar için yap›lacak temettü
da¤›t›m› konusunda herhangi bir asgari kar da¤›t›m
zorunlulu¤u getirilmemesine karar verilmiﬂtir.
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.
Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farklar›, nakit kar
da¤›t›m›nda kullan›lmas› durumunda kurumlar vergisine tabi
olacakt›r.
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ﬁirket'in
yasal kay›tlar›nda yer alan yedekler, geçmiﬂ y›l zararlar› ve
dönem karlar› aﬂa¤›daki gibi olup, tamam› tarihi maliyet
esas›na göre ifade edilmiﬂtir:

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

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

3.567.427
17
(4.607.066)
10.996.634

3.567.427
17
(4.607.066)

ﬁirket, rapor tarihi itibariyle 2009 y›l›na ait kar da¤›t›m karar› henüz almam›ﬂt›r.
Emisyon primleri
Emisyon primleri hisse senetlerinin piyasa fiyatlar›yla sat›lmas› sonucu elde edilen nakit giriﬂlerini ifade eder.
Bu primler özsermaye alt›nda gösterilir ve da¤›t›lamaz.

28. Sat›ﬂlar ve sat›ﬂlar›n maliyeti
a) Sat›ﬂ gelirleri (net)

Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
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1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

156.446.905
32.291.820

162.828.356
41.811.032

188.738.725

204.639.389

EGE PROF‹L T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M ﬁ‹RKET‹
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
28. Sat›ﬂlar ve sat›ﬂlar›n maliyeti (devam›)
b) Sat›ﬂlar›n maliyeti
1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

84.005.074
1.972.974
7.196.722
14.967.502
108.142.272

104.633.867
2.154.653
7.397.938
16.533.936
130.720.394

Yar› mamül de¤iﬂimi
Dönem baﬂ› yar› mamül
Dönem sonu yar› mamül

405.219
2.600.211
(2.194.992)

1.889.382
2.600.211
(710.829)

Mamül de¤iﬂimi
Dönem baﬂ› mamül
Dönem sonu mamül

1.409.238
7.934.978
(6.525.740)

2.388.386)
5.546.592
(7.934.978)

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

24.235.872
2.894.541
24.123.899
(2.782.568)

24.168.782
2.760.703
24.302.620
(2.894.541)

134.192.601

151.789.961

Direkt hammadde yar› mamul ve malzeme giderleri
Direkt iﬂçilik giderleri
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri
Di¤er üretim giderleri
Toplam üretilen mal›n maliyeti

c) Üretim ve sat›ﬂ miktarlar›
31 Aral›k 2009

PVC (kg)

31 Aral›k 2008

Üretim

Sat›ﬂ

Üretim

Sat›ﬂ

41.646.055

41.242.175

47.501.933

45.692.452

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

24.338.878
13.248.815

26.330.690
11.924.952

37.587.693

38.255.642

29. Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m; genel yönetim giderleri

Sat›ﬂ ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
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29. Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m; genel yönetim giderleri (devam›)
a) Sat›ﬂ ve pazarlama giderler

Personel giderleri
Gümrükleme ve nakliye giderleri
Reklam giderleri
Kira Gideri
Fuar sergi ve showroom giderleri
Sat›ﬂ prim ve komisyon giderleri
Bayi teﬂvik ve toplant› giderleri
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri
Di¤er

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

7.405.088
4.639.347
2.942.062
1.782.082
1.556.492
1.513.113
683.083
381.798
3.435.813

7.903.719
5.656.200
3.514.720
1.610.798
1.630.101
461.241
1.458.280
448.344
3.647.287

24.338.878

26.330.690

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

4.393.998
2.566.199
2.550.520
460.220
368.195
211.828
206.722
356.856
2.134.277

4.746.201
2.311.630
1.635.221
218.034
397.090
305.233
200.066
189.747
1.921.730

13.248.815

11.924.952

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

7.196.722
368.195
381.798

7.397.938
397.090
448.344

7.946.715

8.243.372

b) Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Dan›ﬂmanl›k hizmetleri
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Vergi ve benzeri giderler
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri
Haberleﬂme gideri
Sigorta giderleri
K›dem tazminat› ve y›ll›k izin gideri
Di¤er

30. Niteliklerine göre giderler
a) Amortisman ve itfa giderleri

Üretim maliyeti
Genel yönetim giderleri
Sat›ﬂ ve pazarlama giderleri
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30. Niteliklerine göre giderler (devam›)
b) Personel giderleri

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

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

12.931.669
1.483.648
5.359.827
356.856

13.375.410
1.857.555
2.695.964
189.747

20.132.000

18.118.676

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

130.281
40.482
103.657
1.472.023
140.067
326.657

234.283
137.294
25.867
819.046
248.286
377.972

2.213.167

1.842.748

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

(47.812)
(373.092)
(101.158)
(1.998)

(60.733)
(327.364)
(128.964)

(524.060)

(517.061)

31. Di¤er faaliyet gelir/giderleri
a) Di¤er faaliyetler gelirleri

Hurda sat›ﬂ kar›, net
Say›m fazlal›klar›
Bedelsiz numune gelirleri
ﬁüpheli alacak tahsilat›
Sabit k›ymet sat›ﬂ kar›, net
Di¤er

b) Di¤er faaliyet giderleri

Özel iﬂlem vergisi
Sabit k›ymet de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› (Not 18)
Özel maliyet gideri
Vazgeçilen alacaklar
Di¤er
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32. Finansal gelirler
1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

Finansman gelirleri
Kur fark› gelirleri
Vadeli iﬂlem karlar›
Faiz gelirleri

7.328.574
399.976
10.210.556

7.702.661
68.500
9.504.000

Toplam finansman gelirleri

17.939.106

17.275.161

1 Ocak 200931 Aral›k 2009

1 Ocak 200831 Aral›k 2008

(7.962.026)
(9.489.741)
(5.372.685)
(1.151.544)

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

(23.975.996)

(34.852.263)

33. Finansal giderler

Finansman giderleri
Faiz giderleri
Kur fark› giderleri
Vadeli iﬂlem giderleri
Di¤er finansal giderler
Toplam finansman giderleri

34. Sat›ﬂ amac›yla elde tutulan varl›klar ve
durdurulan faaliyetler
Yoktur (31 Aral›k 2008 - Yoktur).

35. Vergi varl›k ve yükümlülükleri
ﬁirket, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve
uygulamalar›na tabidir.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› %20'dir (31 Aral›k 2008 %20). Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu
takip eden dördüncü ay›n yirmi beﬂinci günü akﬂam›na
kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte
ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler
itibariyle oluﬂan kazançlar üzerinden %20 (31 Aral›k 2008 %20) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve
bu ﬂekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan
vergiden mahsup edilmektedir.

78

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde
gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak kayd›yla dönemin
kurumlar vergisi matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili
muhasebe kay›tlar› vergi dairesince beﬂ y›l içerisinde
incelenebilmekte ve vergi hesaplar› revize edilebilmektedir.
Türkiye'de mukim anonim ﬂirketlerden, kurumlar vergisi ve
gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar
haricindekilere yap›lanlarla Türkiye'de mukim olan ve
olmayan gerçek kiﬂilere ve Türkiye'de mukim olmayan tüzel
kiﬂilere yap›lan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.
Türkiye'de mukim anonim ﬂirketlerden yine Türkiye'de mukim
anonim ﬂirketlere yap›lan temettü ödemeleri gelir vergisine
tabi de¤ildir. Ayr›ca kar›n da¤›t›lmamas› veya sermayeye
eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktad›r.

2009
Faaliyet
Raporu
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35. Vergi varl›k ve yükümlülükleri (devam›)
31 Aral›k 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ödenecek vergi tutarlar› peﬂin ödenen vergilerle netleﬂtirilerek aﬂa¤›daki gösterilmiﬂtir.

Cari y›l kurumlar vergisi
Dönem içinde peﬂin ödenen vergi
Peﬂin ödenen / ödenecek kurumlar vergisi

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

2.273.596
(1.956.176)

(477.346)

317.420

(477.346)

31 Aral›k 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren döneme ait toplam verginin da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir :
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Cari dönem yasal vergi gideri
Ertelenmiﬂ vergi gideri
Di¤er kapsaml› gelir (gider) tablosuna yans›t›lan ertelenmiﬂ vergi

(2.273.596)
(776.462)
40.739

186.306
-

Toplam vergi gideri, net

(3.009.319)

186.306

31 Aral›k 2009 ve 2008 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 2009

31 Aral›k 2008

12.610.648

(1.657.629)

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

2.522.130
794.420
(374.100)
107.608

(331.526)
(299.309
(178.666)
(24.577)

Vergi gider/gelir karﬂ›l›¤›

3.050.058

(186.306)

Vergi karﬂ›l›¤› öncesi kar/zarar
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35. Vergi varl›k ve yükümlülükleri (devam›)
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 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 2009
31 Aral›k 2008

Ertelenmiﬂ vergi geliri/(gideri)
31 Aral›k 2009
31 Aral›k 2008

Gider tahakkuklar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
Dava 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

682.522
280.539
48.707
48.421
412.838
(25.261)

648.398
271.589
93.909
577.403
(177.813)

34.124
8.950
(45.202)
48.421
(164.565)
152.552

(393.208)
6.054
31.895

(6.666.076)
-

(6.656.104)
800.770
-

(9.972)
(800.770)
-

(327.211)
(800.770)
(1.586)

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü, net

(5.218.310)

(4.441.848)

(776.462)

186.306

-

-

-

-

(5.218.310)

(4.441.848)

(776.462)

186.306

Öz sermayede yeniden de¤erleme
fonunda yans›t›lan ertelenmiﬂ
vergi geliri (gideri), net

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü, net

36.099
33.493

31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemi ve 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
ertelenen vergi yükümlülü¤ünün hareketi aﬂa¤›daki gibidir :
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri
31 Aral›k 2009
31 Aral›k 2008
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yans›t›lan ertelenmiﬂ vergi
(avantajlar›)/giderleri

4.441.848

4.628.154

776.462

(186.306)

Bakiye

5.218.310

4.441.848
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36. Hisse baﬂ›na 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 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse adetlerinin hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
Hisse adetleri
Dönem/Y›l baﬂ›
Dönem içinde içsel kaynaklardan bedelsiz olarak ç›kar›lan
hisse senetleri
Dönem/Y›l sonu

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

5.956.690.000

4.536.500.000

5.956.690.000

1.420.190.000
5.956.690.000

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 2009 ve 2008 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 2009

31 Aral›k 2008

9.560.590
5.956.690.000
0,1605

(1.471.323)
5.956.690.000
(0,0247)

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
adedinin a¤›rl›kl› olmamas› geriye dönük etkiler de gözönünde bulundurularak belirlenmiﬂtir.

37. ‹liﬂkili taraf aç›klamalar›
‹liﬂkili taraflardan alacaklar ve borçlar

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

(*)
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Alacak

31 Aral›k 2009
Borç

Alacak

31 Aral›k 2008
Borç

4.279.752
4.926.590
-

221.720
578

1.258.895
4.673.758
-

682.467
321.628
578

9.206.342

222.298

5.932.653

1.004.673

Geçmiﬂ y›llarda gerçekleﬂen temettü da¤›t›m›ndan kaynaklanan borçlardan oluﬂmaktad›r.
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37. ‹liﬂkili taraf aç›klamalar› (devam›)
ﬁirket'in iliﬂkili kuruluﬂlar› ile olan alacak ve borç bakiyeleri ticari nitelik taﬂ›maktad›r.
31 Aral›k 2009 ve 2008 tarihli hesap dönemlerinde ﬁirket'in iliﬂkili kuruluﬂlarla ilgili iﬂlemleri ana hatlar›yla aﬂa¤›daki gibidir:

Al›mlar
Deceuninck
Di¤er Deceuninck iﬂtirakleri
Ege Pen

31 Aral›k 2009
Sabit k›ymet
Sat›ﬂlar
al›m›

Di¤er

7.710.094
1.557.871
-

7.468.198
4.715.319
-

946.497
118.058
-

4.192.882 (*)
225.746
80.889

9.267.965

12.183.517

1.064.555

4.499.517

Al›mlar

Sabit k›ymet
Sat›ﬂlar

al›m›

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 2008

Deceuninck
Di¤er Deceuninck iﬂtirakleri
Ege Pen

(*)

31 Aral›k 2009 tarihli hesap döneminde bu tutar›n 2.277.313 TL'lik (31 Aral›k 2008 - 1.951. 830 TL) k›sm› yönetim hizmet
bedelinden ve 1.026.633 TL'lik k›sm› yurtd›ﬂ› tan›t›m ofis giderlerinden oluﬂmaktad›r (31 Aral›k 2008 - 980.316 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 2009 ve 31 Aral›k 2008 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 2009

31 Aral›k 2008

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

3.440.650
119.276
76.820

3.253.303
113.801
229.860

Toplam kazançlar

3.636.746

3.596.964

728.319

613.027

SSK iﬂveren pay›
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin
niteli¤i ve düzeyi
ﬁirket, faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas›
fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin
etkileri dahil çeﬂitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Bu
riskler, (piyasa riski kur riski ve faiz oran› riskini içerir), kredi riski
ve likidite riskidir. ﬁirket'in genel risk yönetimi program›, mali
piyasalar›n öngörülemezli¤ine ve de¤iﬂkenli¤ine
odaklanmakta olup, ﬁirket'in mali performans› üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini
amaçlam›ﬂt›r.
ﬁirket'in baﬂl›ca finansal araçlardan baz›lar› banka kredileri,
nakit ve k›sa ve uzun vadeli banka mevduatlar›d›r. Bu araçlar›
kullanmaktaki as›l amaç ﬁirket'in operasyonlar› için finansman
yaratmakt›r. ﬁirket ayr›ca direkt olarak faaliyetlerden ortaya
ç›kan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara
da sahiptir.
ﬁirket yönetimi bu riskleri aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi
yönetmektedir. ﬁirket ayr›ca finansal araçlar›n
kullan›lmas›ndan ortaya ç›kabilecek piyasa riskini de takip
etmektedir.

Fiyat riski
Fiyat riski, yabanc› para, faiz ve piyasa riskinin bir
kombinasyonu olup, ﬁirket taraf›ndan ayn› para biriminden
borç ve alacaklar›n, faiz taﬂ›yan varl›k ve yükümlülüklerin
birbirini karﬂ›lamas› yoluyla do¤al olarak yönetilmektedir.
Piyasa riski, ﬁirket taraf›ndan piyasa bilgilerinin incelenmesi
ve uygun de¤erleme metotlar› vas›tas›yla yak›ndan takip
edilmektedir.
Faiz oran› riski
ﬁirket'in faize duyarl› önemli bir varl›¤› yoktur. ﬁirket'in gelirleri
ve faaliyetlerinden nakit ak›mlar›, büyük oranda piyasa faiz
oran›ndaki de¤iﬂimlerden ba¤›ms›zd›r.
ﬁirket'in faiz oran› riski, k›sa ve uzun dönem borçlanmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. ﬁirket'in operasyonlar›n›n devam› için
gelecek dönemde al›nacak krediler, gelecek dönemde
gerçekleﬂecek faiz oranlar›ndan etkilenmektedir.
Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarl›l›k analizi
1 Ocak 2007'den itibaren geçerli olan UFRS 7 “Finansal
Araçlar” standard› kapsam›nda, ﬁirket'in faiz pozisyonu
tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

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
31 Aral›k
2009

Önceki dönem
31 Aral›k
2008

-

-

23.872.508

15.402.743

80.312.520

35.858.400

De¤iﬂken faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar
Finansal yükümlülükler
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi (devam›)
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 2009 tarihinde sona eren dönemde gelir tablosu üstündeki etkilerinin aﬂa¤›daki
gibi oldu¤unu saptam›ﬂt›r:
Faiz baz puan de¤iﬂimi Gelir/(gider) etkisi
EURO

5%
(5%)

(3.424)
3.352

TL

5%
(5%)

(89.102)
337.298

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 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari ve finansal borçlar›n›n vade da¤›l›mlar›
aﬂa¤›daki gibidir :
Cari dönem

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

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

3 aydan
k›sa (I) 3-12 ay (II)

104.185.029
6.672.571
38.934.244
17.311.616

110.483.148
6.672.571
38.934.244
17.311.616

42.649.952
1.871.076
22.975.529
7.559.098

1.125.863

1.125.863

1.125.863

1-5 Y›l
(III)

5 y›ldan
uzun (IV)

34.952.434 32.880.762
4.801.495
15.958.715
9.672.018
80.500

-

Beklenen veya sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev finansal yükümlülükler (net)
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi devam›)
Önceki Dönem

Beklenen veya sözleﬂme uyar›nca
vadeler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Di¤er finansal yükümlülükler
Borç senetleri
Ticari borçlar
Di¤er borçlar

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

9.394.208
21.071.548
4.984.282

-

-

-

3 aydan
k›sa (I)

14.656.657

3-12 ay (II)

1-5 Y›l
(III)

5 y›ldan
uzun (IV)

5.322.226 29.931.007 8.955.549
1.499.761 6.717.525
36.926.956
23.360.555
6.644.347
109.000
-

Beklenen veya sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev finansal yükümlülükler net
Türev nakit giriﬂleri
Türev nakit ç›k›ﬂlar›

-

-

-

Kredi riski
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n
gereklerini yerine getirememe riskini de taﬂ›maktad›r. ﬁirket
yönetimi bu riskleri, her anlaﬂmada bulunan karﬂ› taraf (iliﬂkili
taraflar hariç) için ortalama riski k›s›tlayarak ve gerekti¤i
takdirde teminat alarak karﬂ›lamaktad›r. ﬁirket'in tahsilat riski,
esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. ﬁirket,
bayilerinden ya da di¤er müﬂterilerinden do¤abilecek bu
riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini al›nan teminatlar
ile s›n›rlayarak, avansla çal›ﬂarak yönetmektedir. Kredi
limitlerinin kullan›m› 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.
Ticari alacaklar, ﬁirket yönetimince geçmiﬂ tecrübeler ve
cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte
ve uygun miktarda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra
bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 10).
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi (devam›)
ﬁirket kredi riskini, sat›ﬂ faaliyetlerini geniﬂ bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki ﬂah›slar veya gruplar üzerinde istenmeyen
yo¤unlaﬂmalardan kaç›narak yönetmeye çal›ﬂmaktad›r. ﬁirket ayr›ca gerekli gördü¤ü durumlarda müﬂterilerinden teminat almaktad›r.
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
alacaklar

Di¤er
alacaklar

Tahsildeki
çekler

Bankalardaki
mevduat
(Not 6)

111.515.122
(99.526.566)

9.206.342

287.448

1.478.625

55.995.913

95.206.039

9.206.342

287.448

1.478.625

55.995.913

-

-

-

-

-

16.309.083
5.491.263
(5.491.263)
-

-

-

-

-

Ticari
alacaklar

‹liﬂkili
taraflardan
ticari
alacaklar

Di¤er
alacaklar

Tahsildeki
çekler

Bankalardaki
mevduat
(Not 6)

5.932.653
-

451.899

893.850

51.149.151

5.932.653

451.899

893.850

51.149.151

-

-

-

-

-

-

-

-

Ticari
alacaklar

Alacaklar

Önceki dönem

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski
A+B+C+D+E (1)
100.886.625
- Azami riskin teminat ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm› (2)
(82.657.566)
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ finansal
varl›klar›n net defter de¤eri
84.396.086
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
16.490.539
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmiﬂ brüt defter de¤eri)
4.412.766
- De¤er düﬂüklü¤ü (-) (Not 10)
(4.412.766)
- 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
-

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. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin
niteli¤i ve düzeyi (devam›)
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 2009

31 Aral›k 2008

Toplam borçlar

165.300.055

164.917.318

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

(57.486.246)

(52.055.563)

Net borç

107.813.809

112.861.755

97.397.987

87.837.397

205.211.796

200.699.151

53%

56%

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 2009 ve
31 Aral›k 2008 tarihlerindeki net yabanc› para pozisyonu
aﬂa¤›da detayland›r›lm›ﬂt›r.
Toplam baz›nda;

31 Aral›k 2009
(TL Tutar›)

31 Aral›k 2008
(TL Tutar›)

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

40.031.684
(79.379.913)

32.526.228
(141.489.247)

Net döviz pozisyonu (A+B)

(39.348.229)

(108.963.018)
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi (devam›)
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ﬁirket'in yabanc› para pozisyonu aﬂa¤›da sunulmuﬂtur :
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
TL karﬂ›l›¤›
fonksiyonel
para birimi

ABD Dolar›

EURO

AUD

1.Ticari alacaklar
2a.Parasal finansal varl›klar kasa, banka hesaplar› dahil)
2b.Parasal olmayan finansal varl›klar
3.Di¤er

26.265.523
10.013.081
3.753.079

1.876.006
2.507.365
2.492.581

9.901.158
2.887.442
-

1.527.552
-

4.Dönen varl›klar (1+2+3)

40.031.683

6.875.952

12.788.600

1.527.552

5.Ticari alacaklar
6a.Parasal finansal varl›klar
6b.Parasal olmayan finansal varl›klar
7.Di¤er

-

-

-

-

8.Duran varl›klar (5+6+7)

-

-

-

-

40.031.683

6.875.952

12.788.600

1.527.552

10.Ticari borçlar
11.Finansal yükümlülükler
12a.Parasal olan di¤er yükümlülükler
12b.Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(33.231.478)
(22.519.003)
(1.750.257)
-

(16.472.339)
(7.926.563)
(4.157)
-

(3.901.808)
(4.899.309)
(807.295)
-

-

13.K›sa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

(57.500.738)

(24.403.059)

(9.608.412)

-

14.Ticari borçlar
15.Finansal yükümlülükler
16a.Parasal olan di¤er yükümlülükler
16b.Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(21.879.175)
-

- (10.127.841)
-

-

17.Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)

(21.879.175)

- (10.127.841)

-

18.Toplam yükümlülükler (13+17)

(79.379.913)

(24.403.059) (19.736.253)

-

31 Aral›k 2009

9.Toplam varl›klar (4+8)

19.Bilanço d›ﬂ› türev araçlar›n net varl›k/yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a.Hedge edilen toplam varl›k tutar›
19b.Hedge edilen toplam yükümlülük tutar›
20.Net yabanc› para varl›k/yükümlülük) pozisyonu 9+18+19)
21.Parasal kalemler net yabanc› para varl›k/yükümlülük)
pozisyonu =(1+2a+5+6a+10+11+12a+14+15+16a)
22.Döviz hedge'i için kullan›lan finansal araçlar›n toplam
gerçe¤e uygun de¤eri
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41.901.750
41.901.750
-

17.500.000
17.500.000
-

7.199.000
7.199.000
-

-

2.553.520

(27.107)

251.347

1.527.552

(43.101.309)

(20.019.688)

(6.947.653)

1.527.552

43.027.613

17.500.000

7.199.000
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31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi devam›)
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
TL karﬂ›l›¤›
fonksiyonel
para birimi

ABD Dolar›

EURO

AUD

1.Ticari alacaklar
2a.Parasal finansal varl›klar kasa, banka hesaplar› dahil)
2b.Parasal olmayan finansal varl›klar
3.Di¤er

29.593.524
2.932.705
-

5.690.678
921.497
-

9.286.158
718.948
-

1.060.715
-

4.Dönen varl›klar (1+2+3)

32.526.228

6.612.175

10.005.106

1.060.715

5.Ticari alacaklar
6a.Parasal finansal varl›klar
6b.Parasal olmayan finansal varl›klar
7.Di¤er

-

-

-

-

8.Duran varl›klar (5+6+7)

-

-

-

-

32.526.228

6.612.175

10.005.106

1.060.715

(82.107.966)
(15.194.907)
(8.327.975)
-

(48.509.779)
(5.101.237)
-

(4.085.682)
(7.097.770)
(286.517)
-

-

(105.630.847)

53.611.015)

11.469.969)

-

31 Aral›k 2008

9.Toplam varl›klar (4+8)
10.Ticari borçlar
11.Finansal yükümlülükler
12a.Parasal olan di¤er yükümlülükler
12b.Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
13.K›sa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14.Ticari borçlar
15.Finansal yükümlülükler
16a.Parasal olan di¤er yükümlülükler
16b.Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

(35.858.400)
-

- (16.750.000)
-

-

17.Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)

(35.858.400)

- (16.750.000)

-

(141.489.247)

(53.611.015) (28.219.969)

-

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

-

-

-

(108.963.018)

(46.998.840) (18.214.863)

1.060.715

(108.963.018)

(46.998.840) (18.214.863)

1.060.715

46.113.351
63.358.378

-

8.544.191
27.408.970

16.174.759
15.943.008

1.060.002
-
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin
niteli¤i ve düzeyi (devam›)
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 2009 tarihi itibariyle ﬁirket'in vergi öncesi kar›n›n
di¤er de¤iﬂiklikler sabit tutuldu¤unda, ABD Dolar›, EURO ve
Avustralya Dolar› %10 de¤iﬂiklik karﬂ›s›ndaki duyarl›l›k analizi
aﬂa¤›daki gibidir:
Döviz kuru duyarl›l›k analizi
tablosu
Cari dönem
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

ABD Dolar›'n›n TL karﬂ›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)
3.ABD Dolar› net etki (1+2)

(4.081)
(4.081)

4.081
4.081

54.298
54.298

(54.298)
(54.298)

205.135
205.135

(205.135)
(205.135)

EURO'nunTL karﬂ›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
EURO net varl›k/yükümlülü¤ü
EURO riskinden korunan k›s›m (-)
6.EURO net etki (4+5)
AUD'nin TL karﬂ›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:
AUD net varl›k/yükümlülü¤ü
AUD riskinden korunan k›s›m (-)
9.AUD net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
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38. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli¤i ve düzeyi devam›)
31 Aral›k 2008 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
Cari dönem
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi
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 (-)
3.ABD Dolar› net etki (1+2)

(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

EURO'NUN TL karﬂ›s›nda %15 de¤erlenmesi halinde:
EURO net varl›k/yükümlülü¤ü
EURO riskinden korunan k›s›m (-)
6.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 (-)
9.AUD net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

39. Finansal araçlar gerçe¤e uygun de¤er aç›klamalar› ve
finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki
aç›klamalar
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.

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.

ﬁirket, finansal araçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini
yans›tt›¤›n› düﬂünmektedir.
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F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR (DEVAMI)
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
39. Finansal araçlar gerçe¤e uygun de¤er aç›klamalar› ve
finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki
aç›klamalar (devam›)
Finansal yükümlülükler -

Gerçe¤e uygun de¤er ölçümleri hiyerarﬂi tablosu
ﬁirket, finansal tablolar›nda gerçe¤e uygun de¤erleri ile
yans›t›lan finansal araçlar›n› her finansal araç s›n›f›n›n
de¤erleme girdilerinin kayna¤›na göre, üç seviyeli hiyerarﬂi
kullanarak, aﬂa¤›daki ﬂekilde s›n›fland›rmaktad›r.

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 23.872.508 TL olan sabit faiz oranl› kredinin
rayiç de¤eri 23.793.369 TL'dir. Reeskont karﬂ›l›¤› düﬂüldükten
sonra kalan ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin taﬂ›d›klar›
de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada iﬂlem
gören (düzeltilmemiﬂ) piyasa fiyat› kullan›lan de¤erleme
teknikleri
Seviye 2: Dolayl› veya dolays›z gözlemlenebilir girdi içeren
di¤er de¤erleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen
de¤erleme teknikleri
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle, ﬁirket'in gerçe¤e uygun de¤er
ile takip etti¤i finansal varl›k ve yükümlülüklerin hiyeraﬂi tablosu
aﬂa¤›daki gibidir :

Seviye 1
-

Seviye 2 (*)
-

Seviye 3
-

Bilançoda rayiç de¤erden taﬂ›nan finansal yükümlülükler

-

43.027.613

-

Vadeli iﬂlem rayiç de¤eri

-

43.027.613

-

Bilançoda rayiç de¤erden taﬂ›nan finansal varl›klar

(*)Gerçe¤e uygun de¤eri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleﬂmenin geri kalan k›sm›nda geçerli olan piyasa faiz
oranlar› referans al›narak hesaplanm›ﬂt›r.

40. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Yoktur.

41.Finansal tablolar›n önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlaﬂ›labilir olmas› aç›s›ndan
aç›klanmas› gerekli olan di¤er hususlar
Yoktur (31 Aral›k 2008 - 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. Çok özel detaylarda
çözüm oluﬂturulmas› amac› ile, sistemde geniﬂ yard›mc› ürün grubu
bulunmaktad›r.

sisteminde yer alan profiller, TS 5358

EN 12608’e uygundur.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.)
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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 sistemde yer almaktad›r.
Panjur lameli olarak Elit, Ege ve Mini Panjur uygulanabilmektedir.
Bu sistem; tek pencereye, kapı üstüne ve çoklu panjur uygulaması
gerektiren mekanlara kolaylıkla uygulanabilir.
Panjur sistemi, istenilen uygulamaya göre, sürme sineklik
veya stor sineklik ile kombine edilebilir.

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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S rme 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 kasa, sürme kasa sineklikli, üç ray kasa, sabit sürme kasa ve
pervazl› sabit sürme kasas› ile sürme sistemi içinde bir çok detaya
çözüm kazandırılmıﬂtır. 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.

S rme 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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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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