Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait
Finansal Tablolara lişkin Dipnotlar

Geçmiş yıl kârı
Yasal yedeklere transfer
Sabit kıymet değer artış düzeltmesi*
Önceki yıla ait kâr/(zarar)

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

10.104.042
(319.478)
203.697
9.560.590

11.371.668
203.697
(1.471.323)

19.548.851

10.104.042

* Şirket’e ait arsa ve binalar ilk olarak 2002 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Bahsi geçen maddi varlıkların yeniden değerlemesi halihazırdaki
kullanım amacıyla piyasa değeri üzerinden yapılmış ve taşınan değerleri ile piyasa değerleri arasındaki fark sermaye yedeklerinin altında duran varlık değer
artış fonuna yansıtılmıştır. Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan duran varlık değer artış fonları geçmiş yıl kârları hesabına
aktarılmaktadır. Ayrıca varlığın taşınan yeniden değerlenmiş değeri baz alınarak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk günkü değeri baz alınarak
hesaplanan amortisman arasındaki fark, maddi varlık kullanıldıkça yıllık olarak duran varlık değer artış fonundan geçmiş yıl karları hesabına aktarılmaktadır.

18. Satışlar ve Satışların Maliyeti
Satış gelirleri aşağıdaki gibidir (TL):
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

191.850.368
32.793.116

156.446.905
32.291.820

224.643.484

188.738.725

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Direkt hammadde yarı mamul ve malzeme giderleri
Direkt işçilik giderleri
Tükenme payları ve amortisman giderleri
Diğer üretim giderleri

114.226.619
2.110.126
7.120.161
16.936.010

84.005.074
1.972.974
7.196.722
14.967.502

Toplam üretilen malın maliyeti

140.392.916

108.142.272

Yarı mamül değişimi
Dönem başı yarı mamül (Dipnot 9)
Dönem sonu yarı mamül (Dipnot 9)

( 1.539.191)
2.194.992
(3.734.183)

405.219
2.600.211
(2.194.992)

Mamül değişimi
Dönem başı mamül (Dipnot 9)
Dönem sonu mamül (Dipnot 9)

(2.157.823)
6.525.740
(8.683.563)

1.409.238
7.934.978
(6.525.740)

Ticari mal değişimi
Dönem başı ticari mal (Dipnot 9)
Alımlar
Dönem sonu ticari mal (Dipnot 9)

24.886.555
2.782.568
25.345.973
(3.241.986)

24.235.872
2.894.541
24.123.899
(2.782.568)

161.582.457

134.192.601

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar

Satışların maliyetleri aşağıdaki gibidir (TL):
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Üretim ve satış miktarları aşağıdaki gibidir (kg):
31 Aralık 2010

PVC (kg)

31 Aralık 2009

Üretim

Satış

Üretim

Satış

51.124.333

49.762.928

41.646.055

41.242.175

19. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir (TL):

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

24.947.334
16.704.712

24.338.878
13.477.827

41.652.046

37.816.705

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

7.753.082
5.556.690
2.810.526
1.138.085
1.535.850
804.766
840.980
335.527
4.171.828

7.405.088
4.639.347
2.942.062
1.556.492
1.782.082
683.083
1.513.113
381.798
3.435.813

24.947.334

24.338.878

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

4.641.576
2.460.850
6.783.812
502.697
350.460
329.032
185.235
255.393
590.158
605.499

4.393.998
2.566.199
2.550.520
437.701
460.220
368.195
211.828
206.722
44.749
2.237.695

16.704.712

13.477.827

(a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

Personel giderleri
Gümrükleme ve nakliye giderleri
Reklam giderleri
Fuar sergi ve showroom giderleri
Kira gideri
Bayi teşvik ve toplantı giderleri
Satis prim ve komisyonlari
Tükenme payları ve amortisman giderleri (Dipnot 20)
Diğer

(b) Genel Yönetim giderleri:

Personel giderleri
Danışmanlık hizmetleri
Şüpheli alacak karşılığı (Dipnot 7)
Banka giderleri
Vergi ve benzeri giderler
Tükenme payları ve amortisman giderleri (Dipnot 20)
Haberleşme gideri
Sigorta giderleri
Kıdem tazminatı ve yıllık izin gideri (Dipnot 20,15)
Diğer
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20. Niteliklerine göre giderler
Amortisman ve itfa giderleri aşağıdaki gibidir (TL):

Üretim maliyeti
Genel yönetim giderleri (Dipnot 19)
Satış ve pazarlama giderleri (Dipnot 19)

Maddi duran varlık amortismanı (Dipnot 10)
Maddi olmayan duran varlık itfa gideri (Dipnot 11)

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

7.120.161
329.032
335.527

7.196.722
368.195
381.798

7.784.720

7.946.715

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

7.646.130
138.590

7.794.081
152.634

7.784.720

7.946.715

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

12.664.544
1.559.582
4.542.418
590.158

12.931.669
1.483.648
5.359.827
(181.263)

19.356.702

19.593.881

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

164.438
43.835
7.377
1.575.490
157.482
939.478
569.299

130.281
40.482
103.657
1.472.023
226.012
140.067
24.011
302.646

3.457.399

2.439.179

Çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir (TL):

Maaşlar ve ücretler
Sosyal sigorta prim giderleri - işveren payı
Diğer sosyal giderler
Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılığı, net (Dipnot 19,21)

21. Diğer Faaliyet Gelirleri/(Giderleri)
Diğer faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir (TL):

Hurda satış kârı, net
Sayım fazlalıkları
Bedelsiz numune gelirleri
Konusu kalmayan şüpheli alacak karşılıkları (Dipnot 7)
Konusu kalmayan izin karşılığı (Dipnot 13,20)
Sabit kıymet satış kârı, net
Sigorta hasar geliri
Diğer gelirler ve kârlar
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21. Diğer Faaliyet Gelirleri/(Giderleri) (devam)
Diğer faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir (TL):

Özel işlem vergisi
Sayım noksanları
Hurda amortisman gideri
Vazgeçilen alacaklar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

(51.744)
(1.526)
(283.337)
(29.757)

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

(366.364)

(524.060)

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

82.649.137
967.699
4.329.489

7.328.574
399.976
10.210.556

87.946.325

17.939.106

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

(85.041.298)
(471.759)
(7.013.372)
-

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

(92.526.429)

(23.975.996)

22. Finansal Gelir ve Giderler
Finansal gelirler aşağıdaki gibidir (TL):

Kur farkı gelirleri
Vadeli işlem karları
Faiz gelirleri

Finansal giderler aşağıdaki gibidir (TL):

Kur farkı giderleri
Vadeli işlem zararları
Faiz gideri
Diğer finansal giderler
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23. Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir (TL):

Açılış bakiyesi
Dönem içi girişler
Dönem içi çıkışlar (-)
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

346.033
574.238
(155.289)

203.501
212.094
(69.562)

764.982

346.033

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar şüpheli alacağa dönüşmüş
alacaklara istinaden müşterilerden alınan arsa, dükkân ve binalardır. Şirket yönetiminin amacı söz konusu gayrimenkullerin
kısa bir süre içerisinde elden çıkarılmasıdır.

24. Vergiler
a) Kurumlar vergisi
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2010 ve 2009 yılları için %20’dir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve
indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Kapsamlı gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri aşağıda özetlenmiştir (TL):

Vergi karşılığı öncesi kâr
% 20 üzerinden vergi gideri/(geliri)
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
Kurumlar vergisinden istisna gelirlerin etkisi
Diğer düzeltme kalemlerin etkisi
Cari dönem vergi (geliri)/gideri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

19.919.912
3.983.982
523.629
(316.422)
23.718

12.610.648
2.522.130
794.420
(374.100)
107.608

4.214.907

3.050.058
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24. Vergiler (devam)
b) Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına temel teşkil eden
geçici farklar aşağıdaki gibidir (TL):
Ertelenmiş Vergi
Varlığı/(Yükümlülüğü)

Ertelenmiş Vergi
Geliri/(Gideri)

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

827.635
388.414
10.156
25.483
413.921
(25.462)

682.522
280.539
48.707
48.421
412.838
(25.261)

145.113
107.875
(38.551)
(22.938)
1.083
(201)

34.124
8.950
(45.202)
48.421
(164.565)
152.552

(6.510.649)
(4.870.502)

(6.666.076)
(5.218.310)

155.427
347.808

(9.972)
(800.770)
(776.462)

Gider tahakkukları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Dava karşılığı
Alacak reeskontu
Borç reeskontu
Amortisman süre farkları, sabit kıymet yeniden
değerlemesi ve maddi olmayan varlıkların UFRS 3
uyarınca değerlenmesinin etkisi
Cari yıl zararı
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait ertelenen vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yansıtılan ertelenmiş vergi (avantajları)/giderleri

5.218.310
(347.808)

4.441.848
776.462

Bakiye

4.870.502

5.218.310

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

15.705.005
5.956.690.000
5.956.690.000

9.560.590
5.956.690.000
5.956.690.000

0,2637

0,1605

25. Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç/(zarar) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Dönem kârı/(zararı)
Dönem başı ağırlıklı ortalama adi hisse senedi adedi*
Dönem sonu ağırlıklı ortalama adi hisse senedi adedi*
Hisse başına kazanç/(zarar) (TL)
* 1 Kr nominal değerdeki hisseye isabet eden.
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Hisse başına kazanç/(zarar) cari yıl net kârının/(zararının) yıl içerisinde dolaşımda olan hisse adetlerinin ağırlıklı
ortalamasına bölünmesiyle bulunur.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse adetlerinin hareketi aşağıdaki gibidir:
Hisse adetleri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Dönem/Yılbaşı
Dönem içinde içsel kaynaklardan bedelsiz olarak çıkarılan hisse senetleri
Dönem/Yıl sonu

5.956.690.000
5.956.690.000

4.536.500.000
1.420.190.000
5.956.690.000

Bunlar dışında rapor tarihi itibariyle ve finansal tablolar hazırlanana kadar adi hisseleri veya çıkarılması düşünülen
adi hisseleri ilgilendiren bir işlem olmamıştır.
Türkiye’de şirketler çeşitli içsel kaynaklardan transfer yapmak yoluyla sermayelerini arttırabilir ve bu sermaye artışı
sebebiyle ortaklara payları nispetinde bedelsiz hisse verebilirler. Hisse başına kazanç hesaplanırken bedelsiz hisseler
temettü olarak dağıtılan hisseler olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanırken bu
tür hisselerin tüm yıl boyunca dolaşımda olduğu kabul edilmiştir.

26. lişkili Taraf Açıklamaları
i. lişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir (TL):
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Deceuninck (ana ortak)
Diğer Deceuninck iştirakleri

854.468
5.299.974

4.279.752
4.926.590

Toplam (Dipnot 7)

6.154.442

9.206.342

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Ege Pen A.Ş. (Ege Pen)
Diğer

139.760
578

221.720
578

Toplam (Dipnot 7)

140.338

222.298

ii. lişkili taraflardan ticari borçlar aşağıdaki gibidir (TL):
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26. lişkili Taraf Açıklamaları (devam)
iii. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alışları aşağıdaki gibidir (TL):

Deceuninck (ana ortak)
Diğer Deceuninck iştirakleri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

9.994.260
1.124.899

7.710.094
1.557.871

11.119.159

9.267.965

iv. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflara yapılan satışlar aşağıdaki gibidir (TL):

Deceuninck (ana ortak)
Diğer Deceuninck iştirakleri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

3.563.289
5.442.457

7.468.198
4.715.319

9.005.746

12.183.517

v. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alışları aşağıdaki gibidir (TL):

Deceuninck (ana ortak)
Diğer Deceuninck iştirakleri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

1.365.768
93.677

946.497
118.058

1.459.445

1.064.555

vi. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflardan yapılan diğer alışlar aşağıdaki gibidir (TL):

Deceuninck*
Diğer Deceuninck iştirakleri
Ege Pen

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

3.327.652
463.193
160.500

4.192.882
225.746
80.889

3.951.345

4.499.517

* 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bu tutarın 2.247.988 TL’lik (31 Aralık 2009 – 2.277.313 TL) kısmı yönetim hizmet bedelinden ve 1.071.953 TL’lik
(31 Aralık 2009 – 1.026.633 TL) kısmı yurtdışı tanıtım ofis giderlerinden oluşmaktadır.

Diğer Deceuninck iştirakleri ile olan işlemler diğer sair giderlerden oluşmakta, Ege Pen ile ilgili tutar marka kullanım
giderinden oluşmaktadır.
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vii. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel
koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
şten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar

2.932.026
172.284
82.542

3.440.650
119.276
76.820

Toplam kazançlar

3.186.852

3.636.746

110.129

99.578

SSK işveren payı

27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin
etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, fiyat riski, kur riski, faiz oranı riski, kredi riski ve
likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta
olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Şirket’in başlıca finansal araçlardan bazıları banka kredileri, nakit ve kısa ve uzun vadeli banka mevduatlarıdır.
Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket’in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak
faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Şirket yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından
ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
i. Fiyat Riski
Fiyat riski, yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para biriminden borç
ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa
riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme metotları vasıtasıyla yakından takip
edilmektedir.
ii. Faiz Oranı Riski
Şirket’in faize duyarlı önemli bir varlığı yoktur. Şirket’in gelirleri ve faaliyetlerinden nakit akımları, büyük oranda
piyasa faiz oranındaki değişimlerden bağımsızdır.
Şirket’in faiz oranı riski, kısa ve uzun dönem borçlanmasından kaynaklanmaktadır. Şirket’in operasyonlarının devamı
için gelecek dönemde alınacak krediler, gelecek dönemde gerçekleşecek faiz oranlarından etkilenmektedir.
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27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir (TL):

Faiz pozisyonu tablosu

Finansal varlıklar

Cari dönem

Önceki dönem

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

-

-

7.823.716

23.872.508

66.295.584

80.118.316

Sabit faizli finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara
yansıtılan varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar

Finansal yükümlülükler (Dipnot 5)
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler (Dipnot 5)

ii. Faiz Oranı Riski (devam)
Şirket’in kullanmakta olduğu kredilerinin faiz oranlarının duyarlılık analizini yaparak 31 Aralık 2010 tarihinde sona
eren dönemde kapsamlı gelir tablosu üstündeki etkilerinin aşağıdaki gibi olduğunu saptamıştır:

AVRO

TL

Faiz baz puan değişimi

Gelir/(gider) etkisi

0,5%
(0,5%)

(427)
426

1%
(1%)

(232.683)
71.094

iii. Likidite Riski
htiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Şirket’in, likit varlıklarının (dönen varlıklar – stoklar), kısa vadeli borçlarının üzerinde olan kısımları, 31 Aralık 2010
tarihi itibarıyla 44.716.936 TL, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 49.063.866 TL’dir.
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Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari ve finansal borçlarının vade dağılımları
aşağıdaki gibidir:
Cari dönem

Beklenen veya sözleşme
uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Diğer finansal yükümlülükler
Borç senetleri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
Defter değeri
(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I)

1-5 Yıl (III)

5 yıldan
uzun (IV)

48.347.410 13.483.975
763.229
18.165.315
14.297.895
-

-

3-12 ay (II)

74.289.999
7.913.624
19.129.650
24.322.875

78.508.621
7.923.201
19.247.384
24.322.875

16.677.236
7.159.972
1.082.069
10.024.980

110.100

110.100

110.100

-

-

-

Beklenen veya sözleşme
uyarınca vadeler

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar toplamı
(=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I)
Defter değeri

3-12 ay (II)

1-5 Yıl (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Diğer finansal yükümlülükler
Borç senetleri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

104.185.029
6.662.361
32.145.577
17.311.616

110.483.148
6.672.571
32.261.673
17.311.616

42.649.952
1.871.076
21.104.453
7.559.098

34.952.434 32.880.762
4.801.495
11.157.220
9.752.518
-

-

1.125.863
-

1.125.863
-

1.125.863
-

Beklenen veya sözleşme
uyarınca vadeler
Türev finansal yükümlülükler (net)

Önceki dönem

Beklenen veya sözleşme
uyarınca vadeler
Türev finansal yükümlülükler (net)
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları

-

-

-
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27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
iv. Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak
ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket’in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından
doğabilmektedir. Şirket, bayilerinden ya da diğer müşterilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi
limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak, avansla çalışarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket
tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz
önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.
Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte
ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir.
Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya gruplar
üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Şirket ayrıca gerekli gördüğü durumlarda
müşterilerinden teminat almaktadır.
Alacaklar ile nakit ve nakit benzerlerinin vade aşımı ve teminat yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir (TL):
Alacaklar
lişkili taraflardan
ticari alacaklar
(Dipnot 7)

Diğer
Alacaklar
(Dipnot 8)

116.932.585

6.154.442

264.964

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı (2)

(116.870.046)

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

107.005.216

6.154.442

264.964

1.137.594

33.944.285

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

9.927.369

-

-

-

-

10.699.585
(10.699.585)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 7)
- Net değerin teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
2) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.
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Kasa ve
Banka
(Dipnot 4)

Ticari alacaklar
(Dipnot 7)

Tahsildeki
çekler
(Dipnot 4)

1.137.594 33.944.285

Alacaklar
Kasa ve
Banka
(Dipnot 4)

Ticari alacaklar
(Dipnot 7)

lişkili taraflardan
ticari alacaklar
(Dipnot 7)

Diğer
alacaklar
(Dipnot 8)

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)

111.515.122

9.206.342

424.208

- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış
kısmı (2)

(99.757.677)

-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri

95.206.039

9.206.342

424.208

1.478.625

56.007.621

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

16.309.083

-

-

-

-

5.491.263
(5.491.263)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2009

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
- Vadesi geçmiş brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-) (Dipnot 7)
- Net değerin teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş brüt defter değeri
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Tahsildeki
çekler
(Dipnot 4)

1.478.625 56.007.621
-

-

1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
2) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.
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27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
v. Yabancı Para Riski
Yabancı para riski Şirket'in başlıca Amerikan Doları ve Avro varlıklara ve yükümlülüklere sahip olmasından
kaynaklanmaktadır.
Şirket'in ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket'in değerleme para birimi dışındaki
para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasından
kaynaklanmaktadır.
Şirket doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutarak ve
de fiyat politikasını kur değişimlerine göre ayarlayarak ve bunlara ek olarak yabancı para pozisyonunu analiz ederek
kontrol etmekte ve sınırlandırmaktadır. Şirket'in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu
aşağıda detaylandırılmıştır.
Toplam bazında;
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31 Aralık 2010
(TL Tutarı)

31 Aralık 2009
(TL Tutarı)

A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler

23.613.342
(42.767.401)

40.031.684
(79.379.913)

Net döviz pozisyonu (A+B)

(19.154.059)

(39.348.229)
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27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur:
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
TL karşılığı
fonksiyonel
para birimi

ABD Doları

Avro

AUD

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3.
Diğer

20.988.643

848.922

8.458.005

1.495.003

1.376.746
1.247.953

784.926

671.878
16.816

-

4.

Dönen varlıklar (1+2+3)

23.613.342

1.633.848

9.146.699

1.495.003

5.
6a.
6b.
7.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer

-

-

-

-

8.

Duran varlıklar (5+6+7)

-

-

-

-

9.

Toplam varlıklar (4+8)

23.613.342

1.633.848

9.146.699

1.495.003

10.
11.
12a.
12b.

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler

(21.770.874)
(9.178.297)
(196.573)
-

(12.771.845)
(18.707)
-

(988.531)
(4.479.185)
(81.818)
-

-

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

(31.145.744)

(12.790.552)

(5.549.534)

-

14.
15.
16a.
16b.

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler

(11.621.657)
-

-

(5.671.591)
-

-

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

(11.621.657)

-

(5.671.591)

-

18. Toplam yükümlülükler (13+17)

(42.767.401)

(12.790.552)

(11.221.125)

-

19. Bilanço dışı türev araçların net
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı

14.634.900
16.987.650
2.352.750

9.000.000
9.000.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000

20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)

(4.519.159)

(2.156.704)

(574.426)

(4.997)

(20.402.012)

(11.941.630)

(2.091.242)

1.495.003

19.340.400
31.828.851
91.680.428

9.000.000
1.037.789
35.416.498

1.500.000
15.373.508
19.355.663

1.500.000
313.255
-

31 Aralık 2010
1.
2a.

21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu=
(1+2a+5+6a+10+11+12a+14+15+16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. hracat*
24. thalat*
*Ortalama kur kullanılmıştır.
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31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Şirket’in yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur:
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
TL karşılığı
fonksiyonel
para birimi

ABD Doları

Avro

AUD

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
(kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3.
Diğer

26.265.523

1.876.006

9.901.158

1.527.552

10.013.082
3.753.079

2.507.365
2.492.581

2.887.442
-

-

4.

Dönen varlıklar (1+2+3)

40.031.684

6.875.952

12.788.600

1.527.552

5.
6a.
6b.
7.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer

-

-

-

-

8.

Duran varlıklar (5+6+7)

-

-

-

-

9.

Toplam varlıklar (4+8)

40.031.684

6.875.952

12.788.600

1.527.552

10.
11.
12a.
12b.

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer 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. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)

(57.500.738)

(24.403.059)

(9.608.412)

-

14.
15.
16a.
16b.

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer 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)

-

41.901.750
41.901.750
-

17.500.000
17.500.000
-

7.199.000
7.199.000
-

-

2.553.521

(27.107)

251.347

1.527.552

(43.101.308)

(20.019.688)

(6.947.653)

1.527.552

43.027.613
32.291.820
41.074.685

17.500.000
3.489.989
9.627.289

7.199.000
12.027.598
12.419.452

618.454

31 Aralık 2009
1.
2a.

19. Bilanço dışı türev araçların net
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9+18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu=
(1+2a+5+6a+10+11+12a+14+15+16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. hracat*
24. thalat*
*Ortalama kur kullanılmıştır.
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27. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devam)
v. Yabancı Para Riski (devam)
Şirket’in yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan
meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.
Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Şirket,
ileride oluşacak ticari işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz
sepetini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket'in vergi öncesi kârının diğer değişiklikler sabit tutulduğunda, ABD
Doları, Avro ve Avustralya Doları %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:

Kâr/Zarar

31 Aralık 2010

Yabancı paranın
değer kazanması

Özkaynaklar

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları Net Etki (1+2)

(1.724.826)
1.391.400

(1.724.826)
1.391.400

-

-

(333.426)

(333.426)

-

-

Avro'nun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4. Avro net varlık/yükümlülüğü
5. Avro riskinden korunan kısım (-)

(425.071)
307.365

(425.071)
307.365

-

-

6. Avro Net Etki (4+5)

(117.706)

(117.706)

-

-

AUD'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
7. AUD net varlık/yükümlülüğü
8. AUD riskinden korunan kısım (-)
9. AUD Net Etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
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234.491
(235.275)

234.491
(235.275)

-

-

(784)

(784)

-

-

(451.916)

(451.916)

-

-
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Kâr/Zarar

31 Aralık 2009

Yabancı paranın
değer kazanması

Özkaynaklar

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3. ABD Doları Net Etki (1+2)

(2.639.056)
2.634.975

(2.639.056)
2.634.975

-

-

(4.081)

(4.081)

-

-

Avro'nun TL karşısında %10 değişmesi halinde
4. Avro net varlık/yükümlülüğü
5. Avro riskinden korunan kısım (-)
6. Avro Net Etki (4+5)

(1.500.902)
1.555.200

(1.500.902)
1.555.200

-

-

54.298

(54.298)

-

-

AUD'nın TL karşısında %10 değişmesi halinde
7. AUD net varlık/yükümlülüğü
8. AUD riskinden korunan kısım (-)

205.135
-

(205.135)
-

-

-

9. AUD Net Etki (7+8)

205.135

205.135

-

-

Toplam (3+6+9)

255.352

(255.352)

-

-

vi. Sermaye Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini
azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermaye yönetiminde borç sermaye oranını izlemektedir. Bu oran,
net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerinin toplam borç (finansal
durum tablosunda belirtilen kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler toplamı) tutarından düşülmesiyle hesaplanır.
Toplam sermaye, finansal durum tablosunda belirtilen özkaynakların toplamıdır.

Toplam borçlar
Nakit ve nakit benzeri değerler (-) (Dipnot 4)
Net borç
Toplam özkaynak
Borç/sermaye oranı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

137.385.240
(35.081.879)
102.303.361
113.102.992

171.921.060
(57.486.246)
114.434.814
97.397.987

%90

%117
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait
Finansal Tablolara lişkin Dipnotlar
28. Finansal Araçlar
Rayiç bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari
işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa, oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal enstrümanların tahmini rayiç bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metodları
kullanılarak tespit edilmiştir. Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin yorumlanmasında tahminler kullanılır.
Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.
Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
Finansal varlıklar
Bu varlıklar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzeri değerleri, bunların üzerindeki faiz
tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin
taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı
düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal borçlar:
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin taşıdıkları
değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri
kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak
güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Taşınan değeri
7.823.716 TL olan sabit faiz oranlı kredinin rayiç değeri 7.759.003 TL’dir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra
kalan ticari borçların rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Gerçeğe uygun değer ölçümleri hiyerarşi tablosu
Şirket, finansal tablolarında gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal araçlarını her finansal araç sınıfının
değerleme girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı kullanılan
değerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Şirket’in gerçeğe uygun değer ile takip ettiği finansal varlık ve yükümlülüklerin
hiyeraşi tablosu aşağıdaki gibidir:
Seviye 1

Seviye 2 (*)

Seviye 3

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar
Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal yükümlülükler

-

19.340.400

-

Vadeli işlem rayiç değeri

-

19.340.400

-

* Gerçeğe uygun değeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleşmenin geri kalan kısmında geçerli olan piyasa faiz oranları referans alınarak hesaplanmıştır.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait
Finansal Tablolara lişkin Dipnotlar
29. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
31 Aralık 2010 tarihinde 2.517,01 TL’sı olan kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere
2.623,23 TL’sına yükseltilmiştir (31 Aralık 2009 – 2.365,16 TL).

30. Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve
Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir (TL);
31 Aralık 2010

181.152.673

31 Aralık 2009

174.186.642
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ecologic

Sürme Sistemi

Sürme Sineklik Sistemi

Kepenk Sistemi

Önceliği sadeliğe veren Zendow, evinizin hem mimarisiyle
hem de dekorasyonuyla mükemmel bir uyum gösteriyor.
Sıcak ve yumuşak çizgileri, klasik ve modern tarzın
izlerini taşıyor. Yuvarlak hatları, sadece görüntüsüyle
değil dokunduğunuzda yarattığı hisle de mükemmelliği
yaşamanızı sağlıyor. ster yakından bakın, ister uzaktan
Zendow'da estetik önde.
Sistemin Özellikleri
Zendow sistemi, 70 mm'lik PVC profil genişliğinde,
5 odacıklı olarak tasarlanmıştır. Kasanın geometri
hesaplarını yapan tasarımcılar ve mühendisler, teknolojiyle
harikalar yaratarak, hem mukavemeti artırmayı hem de
daha fazla aydınlığı bir arada sunmayı başarıyor.
Zendow'un tasarımı, simetrik profilin tüm avantajlarını
taşır. Zendow, evinizin içinde de dışında da aynı estetiği
sunar. Zendow sistemi, üstün sağlamlık ve dayanıklılığı
bir arada sunar.

Everest Max sistemi, 60 mm genişliğinde olup, 4 odacıklı
ve 2 contalı olarak tasarlanmıştır. Everest Max sisteminde
TPE conta kullanımı ile sisteme köşelerde kaynaklanabilme
yeteneği kazandırılmış, dolayısı ile mükemmel izolasyon
sağlanmıştır. Çok özel detaylarda çözüm oluşturulması
amacı ile, sistemde geniş yardımcı ürün grubu
bulunmaktadır. Everest Max sisteminde yer alan profiller,
TS 5358 EN 12608’e uygundur. Sistem, 90 ve 150 mm'lik
pervaz profilleri, greyaj, ara bağlantı profilleri, açılı köşe
dönüş, 90° ve 135° köşe dönüş, damlalık, alüminyum
eşik, çeşitli kapatma profilleri ve denizlik montaj profili
ile geniş bir ürün ailesine sahiptir. 4 odacıklı tasarımı
sayesinde yalıtım açısından üstün bir ısı iletim katsayısına
sahiptir. Sistem içindeki kapı kanat ve dışa açılan kapı
kanat profillerinin yükseklikleri optimize edilerek
azaltılmış böylelikle cam yüzeyi yani görüş alanı
artırılmıştır. Everest Max sistemi, suyun tahliyesini
hızlandıran, özel eğimli bir tasarıma sahiptir. Sistem,
katlanır kapı, paralel sürme, dışa açılım v.b.özel pencere
tiplerinin üretimini mümkün kılmaktadır. Güvenlik
açısından tavsiye edilen, emniyetli ispanyolet kavramı
sistem içerisinde uygulanabilmektedir. Everest Max
sistemi diğer tüm sistemler ile uyumludur. (Sineklik,
panjur, kepenk vb.)
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Egepen Deceuninck, Dekor Panjur Storbox Sistemi,
kullanıldığı mekanlarda mükemmel ısı ve ses yalıtımı
artırmaktadır.
165 ve 200 mm kutular olarak iki farklı boyutta üretilen
Dekor Panjur Storbox Sistemi,doğrama üstü panjur
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ısı yalıtımı amacıyla 165
x 200 mm ve 200 x 235 mm izolasyonlu kutular da
sistemde yer almaktadır.
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 geleneğimizin önemli estetik
unsurlarından ve olumsuz iklim koşullarına karşı, yapılar
için en iyi çözüm alternatiflerinden biridir.
Egepen Deceuninck, tasarım gücünü, sunduğu
“Kepenk Sistemi” ile bir kez daha kanıtlıyor.
Kepenk Sistemi'nde, kanatlar kapalı iken, özel makaslı
bir sistem ile iç kanatlar ileriye doğru açılabilmektedir.
Sistem, montaj şekline 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 Ticaret ve Sanayi A.Ş. patentli bu Kepenk
Sistemi, her pencere sistemine uyumludur ve yıllarca
güvenle kullanılır.
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Sürme Sistemi
Egepen Deceuninck Sürme Sistemleri, günlük hayatın
telaşından uzaklaşıp; doğayla iç içe yaşam sürme isteğinizi
ve mimari tasarımlarda özgür düşünebilmenizi sağlamak
için tasarlanmıştır.
Sistem Bütünlüğü;
Sürme kasa, sürme pervazlı kasa, sürme kasa sineklikli,
üç ray kasa, sabit sürme kasa ve pervazlı sabit sürme kasası
ile sürme sistemi içinde bir çok detaya çözüm kazandırılmıştır.
Sürme sisteminde, üretilecek pencere/kapı ebatına göre,
iki farklı sürme kanat profil (3 odacıklı) seçeneği yer
almaktadır. Sürme pencere sisteminde, cam yüzeyinin,
yani görüş alanının artırılması hedeflenirken, sürme kapı
sisteminde mukavemet artırılmıştır.

Sürme Sineklik Sistemi
Egepen Deceuninck, sektörün en önemli gereksinimlerinden
biri olan Sürme Sineklik Sistemi'nin özgün tasarımıyla
farklılığını bir kez daha kanıtlamıştır. Tasarım Tescil
Hakkı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ait olan Sürme
Sineklik Sistemi, mevcut sineklik sistemleriyle
karşılaştırıldığında bir çok avantaja sahiptir.
Sürme Sineklik Sistemi, her tip sistemin (içe açılım veya
sürme) üzerine bağımsız olarak monte edilebilmektedir.
Sürme Sineklik Sistemi; kanat profili ortakayıt profili ve
iki ayrı çeşit ray profilinden oluşmaktadır. 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 diğer haşerelerin geçişini kesinlikle engeller.
Türkiye'de lamine kaplama olanağına sahip ilk Sürme
Sineklik Sistemidir. Lamine doğramalar ile aynı renkte
kaplanabildiği için görsel bir bütünlük sağlamaktadır.
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Yalıtım Konsepti;
Sürme sisteminin tasarımında “YALITIM” konsepti ön
planda tutulmuştur. Sistem içinde yer alan bir çok profil
ve yardımcı malzeme, izolasyon hedeflenerek tasarlanmıştır.
Birleşim yerlerindeki alın kapatma ve alın birleştirme
profillerine, TPE conta dahil edilerek izolasyon artırılmıştır.
Ayrıca sistemde yer alan birçok malzemede, yalıtımı
artıran çözümler üretilmiştir.

W I N S T O R

W I N K E P E N K

ÇEVRE
DOSTU
PENCERE

AKILLI
PENCERE

Dorado Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlarında,
çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü çevre dostu
Kalsiyum-Çinko stabilizan içermektedir. Profil
hammaddesi, UV ışınlarına daha uzun süreli dayanıklılık
sağlar. Ana profil genişliği 70 mm olup profiller 5 odacıklı
yapıya sahiptir. Bu özellikleri ile her türlü iklim koşulunda
yüksek izolasyon sağlar. Beyaz profil TPE gri conta,
lamine profil, lamine rengine uygun olarak TPE siyah
veya gri contalıdır. Yalıtım, içten ve dıştan iki conta ile
sağlanmıştır. Cam çıtaları düz yada dekoratif görünümde
olup tek tırnaklıdır.Çıta contaları beyaz profilde kendinden
PCE gri conta, lamine profillerde lamine rengine uygun
olarak kendinden PCE gri veya PCE siyah contalıdır.
Kullanılacak cam kalınlığı 4 mm, 20 mm, 24 mm ve 30
mm’dir. Ayrıca isteğe bağlı 10 mm, 26 mm, 36 mm,
39mm, 44mm cam kullanımına olanak sağlar. Dorado
Serisi, çift kanat çift açılım özelliğiyle, geniş pencere ve
kapı açıklıkları için en iyi çözümdür. çe ve dışa açılan,
eşikli eşiksiz kapı uygulamaları; kendinden damlalıklı
kanat profili ve gerek kapı gerekse pencerelerde
kaynaksız, yekpare kemer seçeneği ile benzerlerinden
kolaylıkla ayrılır. Özel olarak tasarlanmış Pvc ve
Alüminyum sineklik seçenekleri uygulanabilir.
Safir Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlarında,
çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü çevre dostu
Kalsiyum-Çinko stabilizan içermektedir. Profil
hammaddesi, UV ışınlaına daha uzun süreli dayanıklılık
sağlar. Oval hatlara sahip formu ile profil genişliği 70
mm olan profiller 5 odacıklı yapıya sahiptir. ç, dış ve
isteğe bağlı kullanılabilen orta contalı Safir Serisi, çift
kanat çift açılım özelliğiyle, geniş pencere ve kapı
açıklıkları için en iyi çözümdür. Bu özellikleri ile her türlü
iklim koşulunda yüksek izolasyon sağlar. Beyaz profil
TPE gri conta, lamine profil lamine rengine uygun olarak
TPE siyah veya gri contalıdır.Cam çıtaları düz yada
dekoratif görünümde olup tek tırnaklıdır. Çıta contaları
beyaz profilde kendinden PCE gri conta, lamine profillerde
lamine rengine uygun olarak kendinden PCE gri veya
PCE siyah contalıdır. Kullanılacak cam kalınlığı 4 mm,
20 mm, 24 mm ve 30 mm'dir. Ayrıca isteğe bağlı 10
mm, 26 mm, 36 mm, 39 mm, 44 mm cam kullanımına
olanak sağlar. çe ve dışa açılan, eğikli eğiksiz kapı
uygulamaları; kendinden damlalıklı kanat profili ve gerek
kapı gerekse pencerelerde kaynaksız, yekpare kemer
seçeneği ile benzerlerinden kolaylıkla ayrılır. Özel olarak
tasarlanmış Pvc ve Alüminyum sineklik seçenekleri
uygulanabilir.
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Carina Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlarında,
çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü çevre dostu
Kalsiyum-Çinko stabilizan içermektedir. Profil hammaddesi,
UV ışınlarına daha uzun süreli dayanıklılık sağlar.
Ana profil genişliği 60 mm profiller olup 4 odacıklı yapıya
sahiptir. Bu özellikleri ile her türlü iklim koşulunda
yüksek izolasyon sağlar. ç ve dış contalı Carina Serisi,
çift kanat çift açılım özelliğiyle, geniş pencere ve kapı
açıklıkları için en iyi çözümdür. Beyaz profil TPE gri
conta, lamine profil lamine rengine uygun olarak TPE
siyah veya gri contalıdır. Yalıtım, içten ve dıştan iki conta
ile sağlanmıştır. Cam çıtaları düz ya da dekoratif
görünümde olup tek tırnaklıdır. Çıta contaları beyaz
profilde kendinden PCE gri conta, lamine profillerde
lamine rengine uygun olarak kendinden PCE gri veya
PCE siyah contalıdır. Kullanılacak cam kalınlığı 4 mm,
20 mm, 24 mm ve 30 mm dir. Ayrıca isteğe bağlı 12
mm, 32 mm ve 36 mm cam kullanımına olanak sağlar.
çe ve dışa açılan, eşikli eşiksiz kapı uygulamaları;
kendinden damlalıklı kanat profili ve gerek kapı gerekse
pencerelerde kaynaksız, yekpare kemer seçeneği ile
benzerlerinden kolaylıkla ayrılır. Özel olarak tasarlanmış
Pvc ve Alüminyum sineklik seçenekleri uygulanabilir.
Vela Serisindeki tüm profiller, Avrupa standartlarında,
çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü çevre dostu
Kalsiyum-Çinko stabilizan içermektedir. Profil hammaddesi,
UV ışınlarına daha uzun süreli dayanıklılık sağlar.
Beyaz profil TPE gri conta, lamine profil lamine rengine
göre TPE siyah yada gri contalıdır. Yalıtım, içten ve dıştan
fırça contalar ile sağlanmıştır. Kullanılacak cam kalınlığı
4 mm, 20 mm, 24 mm ve 30 mm dir. Cam çıtaları tek
tırnaklıdır. Çıta contaları beyaz profilde kendinden PCE
gri conta, lamine profillerde lamine rengine uygun olarak
kendinden PCE gri veya PCE siyah contalıdır. Sabit bölmeli
sürme kapı uygulamalarında Alüminyum eğik profili ile
kasa profili ayak deformelerine önlemektedir. ki, üç ve
dört kanatlı veya sabit bölmeli, sürme seçenekleri, tüm
sürme detaylarında kullanılabildiği gibi, büyük ölçülerde
ek doğrama ihtiyacı olmaksızın estetik sabit bölmeler
uygulanabilir. Sabit bölmeli sürme uygulamalarında
kanat, iç kısma alınarak kol çarpmaları engellenmiş olup,
kanat içine uygulanabilen ortakayıt seçeneği kanatların
çalışma mukavemetini artırarak farklı uygulamalara
olanak sağamaktadır. Özel olarak tasarlanmış sürme
Pvc ve Alüminyum sineklik seçenekleri uygulanabilmektedir.
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W I N S T O R

Doğal şartlara karşı mekanlarda extra koruma sağlayan
Winstor Panjur Sistemi’nde tüm profiller, Avrupa
standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü
çevre dostu Kalsiyum-Çinko stabilizan içermektedir.
Profil hammaddesi, UV ışınlarına daha uzun süreli
dayanıklılık sağlar. Winstor Pvc Panjur Sistemleri evinizdeki
konforu artırıp, rüzgardan, güneşten tam bir koruma
sağlamakta, uyumlu tasarım ve estetik formuyla mimari
bütünlüğü bozmayıp bakım ve temizlik kolaylığı
sağlamaktadır. Dorado, Safir, Carina ve Vela serilerimiz
ile uyum içerisinde, Pvc ve Alüminyum lamel seçenekleri
ile kullanılabilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak 4 ayrı
tipte; 165*165 mm, 200*200 mm yalıtımsız, 165*200 m.,
200*235 mm yalıtımlı kutu seçenekleri ile yüksek yalıtım
değerlerine ulaşılmaktadır. Ayrı ve beraber çalışan
bölmeler yapılabilmekte, manuel yada motorlu seçenekler
ile konfor rahatlığı sağlanmaktadır. Stor sineklik
uygulanabilmektedir.

W I N K E P E N K

Nostaljik görünümün yanında dört mevsim konfor ve
ekstra koruma sağlayan Winkepenk Sistemi’nde tüm
profiller, Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen,
geri dönüşümlü çevre dostu Kalsiyum-Çinko stabilizan
içermektedir. Profil hammaddesi, UV ışınlarına daha
uzun süreli dayanıklılık sağlar. Cepheye açılan kepenk
kanatları tek veya katlanır tipte uygulanabilmekte, isteğe
bağlı ikinci bir açılım sağlayan kanat içi kanat
uygulamasına olanak sağlamaktadır. Sağa ve sola katlanan
dörtlü kanat uygulaması ile geniş açıklıkların açılması,
kanatların duvara özel aksesuarlar ile sabitlenmesi önemli
tasarım özelliklerindendir. Bakım ve temizliği son derece
kolay, uzun yıllar güvenle kullanIlabilir bir üründür.
Özel kasa profili sayesinde her türlü içe açılım kapı ve
pencereden bağımsız olarak kolaylıkla uygulanabilir.
stendiğinde tasarım unsuru olan menteşeleri sayesinde
kasa profili kullanılmadan, doğrudan duvara montaj
yapılabilmekte, kemerli pencere tiplerine uygun kemerli
kepenk yapılabilmektedir.
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T‹CARET VE SANAY‹ A.ﬁ.
www.egeprofil.com.tr
Genel Müdürlük - zmir Fabrika
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sok. No:5 Çiğli/ZMR
T. 0232 398 98 98 F. 0232 376 71 63
zmir Bölge Müdürlüğü
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003. Sok. No:5 Çiğli/ZMR
T. 0232 398 98 98 F. 0232 398 99 83
Ankara Bölge Müdürlüğü
Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No:14 D.6
Yıldız-Çankaya/ANKARA
T. 0312 440 16 15 F. 0312 441 11 18

www.egepen.com.tr

Adana Bölge Müdürlüğü
Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Bulvarı No:245
Aysun Mercimek Apt. K.1 D.1 Çukurova/ADANA
T. 0322 247 23 90 F. 0232 398 99 89
stanbul Bölge Müdürlüğü
Rüzgarlıbahçe Cad. Yeni Parseller Sok.
mpa Plaza No:6 K.2
Kavacık-Beykoz/STANBUL
T. 0216 537 13 60 F. 0216 537 13 64
Genel Müdürlük
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003. Sok. No:5 Çiğli/ZMR
T. 0232 398 98 98 F. 0232 376 71 63
stanbul Bölge Müdürlüğü
Halyolu Cad. No:5 Bay Plaza K.12
34752 Ataşehir/STANBUL
T. 0216 574 58 65 F. 0216 574 10 53
zmir Bölge Müdürlüğü
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sok. No:5 Çiğli/ZMR
T. 0232 328 11 37 F. 0232 398 99 83
Pazarlama ve Satış Müdürlüğü
Halyolu Cad. No:5 Bay Plaza K.12
34752 Ataşehir/STANBUL
T. 0216 574 58 65 F. 0216 469 55 71

www.winsa.com.tr

Kocaeli Fabrika
Kızılcıklık Mah. nönü Cad. Suadiye Yolu Üzeri
Sarımeşe-Kartepe/ZMT
T. 0262 371 57 27 F. 0262 371 57 28
Adana Bölge Müdürlüğü
Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Bulvarı No:245
Aysun Mercimek Apt. K.1 D.2
Çukurova/ADANA
T. 0322 247 23 80 F. 0232 398 99 89
Ankara Bölge Müdürlüğü
Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No:14 D.8
Yıldız-Çankaya/ANKARA
T. 0312 442 83 60 F. 0312 442 71 11

www.deceuninck.com

