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Bilanço
(Para birimi – Yeni Türk Lirasi (YTL))

Cari dönem
30 Eylül 2008
Dipnot
referanslari

Varliklar
Dönen varliklar

incelemeden
geçmemis

Geçmis dönem
31 Aralik 2007
Bagimsiz
denetimden
geçmis

168.909.840

148.709.989

Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatirimlar
Ticari alacaklar
- Iliskili taraflardan ticari alacaklar
- Diger ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diger alacaklar
Stoklar
Canli varliklar
Diger dönen varliklar

6
7

31.714.850

31.187.582
-

37
10
12
11
13
14
26

5.256.351
105.169.344
536.846
24.202.239
2.030.211
168.909.840

3.639.449
98.335.763
433.446
13.769.950
1.343.799
148.709.989

Satis amaciyla elde tutulan duran varliklar

34

-

-

78.836.925

79.182.645

24.364
70.906.060
6.846.463
655.882
404.157

43.660
71.246.932
6.976.880
655.883
259.290

247.746.765

227.892.634

Duran varliklar
Ticari alacaklar
- Iliskili taraflardan ticari alacaklar
- Diger ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diger alacaklar
Finansal yatirimlar
Özkaynak yöntemiyle degerlenen yatirimlar
Canli varliklar
Yatirim amaçli gayrimenkuller
Maddi varliklar
Maddi olmayan varliklar
Serefiye
Ertelenmis vergi varligi
Diger duran varliklar

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

Toplam varliklar

Sayfa 7 ile 47 arasinda yer alan dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalaridir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Bilanço
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi YTL)

Cari dönem
30 Eylül 2008
Dipnot
referanslari

Kaynaklar
Kisa vadeli yükümlülükler

incelemeden
geçmemis

Geçmis dönem
31 Aralik 2007
Bagimsiz
denetimden
geçmis

115.225.524

104.409.785

Finansal boçlar
Diger finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- Iliskili taraflardan ticari borçlar
- Diger ticari borçlar
Diger borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet tesvik ve yardimlari
Dönem kari vergi yükümlülügü
Borç karsiliklari
Diger kisa vadeli yükümlülükler

8
9

13.738.907
6.373.884

8.257.929
7.069.784

37
10
11
12
21
35
22
26

2.996.751
63.019.360
24.326.743

1.297.941
914.888
2.557.051
115.225.524

18.198.250
51.809.938
16.094.622
723.487
2.255.775
104.409.785

Satis amaciyla elde tutulan duran varliklara iliskin yükümlülükler

34

-

-

36.553.781

34.174.129

8
9

30.113.150
-

28.218.300
-

37
10
11
12
21
22
24
35
26

1.556.431
4.884.199
-

1.327.675
4.628.154
-

Özkaynaklar

95.967.460

89.308.720

Ana ortakliga ait özkaynaklar

95.967.460

89.308.720

59.566.900
7.840.703
7.012.930
3.567.443
11.320.743
6.658.741

45.365.000
7.840.703
7.165.703
2.823.379
10.660.297
15.453.638

-

-

247.746.765

227.892.634

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Diger finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- Iliskili taraflardan ticari borçlar
- Diger ticari borçlar
Diger borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet tesvik ve yardimlari
Borç karsiliklari
Çalisanlara saglanan faydalara iliskin karsiliklar
Ertelenmis vergi yükümlülügü
Diger uzun vadeli yükümlülükler

Ödenmis sermaye
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklari
Karsilikli istirak sermaye düzeltmesi (-)
Hisse senedi ihraç primleri
Duran varliklar deger artis fonu
Yabanci para çevrim farklari
Kardan ayrilan kisitlanmis yedekler
Geçmis yillar karlari
Net dönem kari

27
27
27
27
18
27
27
27
27

Azinlik paylari
Toplam kaynaklar

Sayfa 7 ile 47 arasinda yer alan dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalaridir
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Gelir tablosu
(Para birimi – Yeni Türk Lirasi (YTL))

Dipnot
referanslari

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008
Incelemeden
geçmemis

1 Temmuz 200830 Eylül2008

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007
Incelemeden
geçmemis

28
28

156.975.424
(115.135.671)

60.395.785
(44.251.505)

151.564.275
(108.449.414)

58.669.488
(43.130.948)

41.839.753

16.144.280

43.114.860

15.538.539

(20.694.014)
(9.653.262)
1.098.342
(687.855)

(6.837.397)
(2.999.064)
141.311
(85.209)

(20.292.110)
(8.298.813)
885.361
(165.831)

(5.784.744)
(2.800.998)
360.457
(29.762)

11.902.964

6.363.921

15.243.467

7.283.492

12.231.657
(15.665.769)

(487.907)
2.254.323

26.847.642
(24.967.967)

5.040.459
(5.551.497)

8.468.851

8.130.337

17.123.142

6.772.454

(1.810.111)
(1.554.065)
(256.046)

(1.631.027)
(1.554.065)
(76.962)

(4.162.814)
(3.569.125)
(593.688)

(1.430.033)
(1.418.103)
(11.930)

Sürdürülen faaliyetler dönem kari

6.658.741

6.499.310

12.960.328

5.342.421

Dönem kari

6.658.741

6.499.310

12.960.328

5.342.421

0,1118

0,1091

0,2176

0,0897

Sürdürülen faaliyetler
Satis gelirleri
Satislarin maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, satis ve dagitim giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Arastirma ve gelistirme giderleri (-)
Diger faaliyet gelirleri
Diger faaliyet giderleri (-)

29
29
29
31
31

Faaliyet kari
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

32
33

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kari
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmis vergi gelir/gideri

Hisse basina kazanç

35
35

36

Sayfa 7 ile 47 arasinda yer alan dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalaridir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Özsermaye degisim tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi YTL)

Ödenmis
sermaye
1 Ocak 2007

Duran Kardan ayrilan
varliklar
kisitlanmis
deger
yedeklere
transfer
artis fonu

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklari Net dönem kari

Geçmis yil
karlari

Toplam
özkaynaklar

41.162.133

7.369.400

2.372.647

7.840.703

9.744.370

5.365.829

73.855.082

4.202.867
-

(152.773)
-

450.732
-

-

(9.744.370)
12.960.328

9.744.370
(450.732)
152.773
(4.202.867)
-

12.960.328

45.365.000

7.216.627

2.823.379

7.840.703

12.960.328

10.609.373

86.815.410

1 Ocak 2008

45.365.000

7.165.703

2.823.379

7.840.703

15.453.638

10.660.297

89.308.720

Birikmis karlar hesabina transfer
Kardan ayrilan kisitlanmis yedeklere transfer
Sabit kiymet deger artis düzeltme
Sermaye artirimi
-Geçmis yil karlarindan transfer (2007 yili)
Net dönem kari

14.201.900
-

(152.773)
-

744.064
-

-

(15.453.638)
6.658.741

15.453.638
(744.064)
152.773
(14.201.900)
-

6.658.741

59.566.900

7.012.930

3.567.443

7.840.703

6.658.741

11.320.744

95.967.461

Birikmis karlar hesabina transfer
Kardan ayrilan kisitlanmis yedeklere transfer
Sabit kiymet deger artis düzeltme
Sermaye arttirimi
-Geçmis yil karlarindan transfer (2006 yili)
Net dönem kari

30 Eylül 2007 bakiyesi

30 Eylül 2008 bakiyesi

Sayfa 7 ile 47 arasinda yer alan dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalaridir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Nakit akim tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi YTL)

30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

Isletme faaliyetlerinden saglanan nakit girisleri
Vergi karsiligi ve parasal kar öncesi (zarar)/ kar
Vergi öncesi kar ile isletme faaliyetlerinden saglanan nakit arasindaki
mutabakat
Sabit kiymet satis karlari
Amortisman ve itfa paylari
Stok deger düsüklügü karsiligi
Süpheli alacak karsiligi
Kidem tazminati yükümlülügü karsiligi
Kullanilmayan izin karsiligi
Vadeli islem tahakkuku geliri / (gideri) , net
Gerçeklesmemis kur farki (kari) zarari
Faiz geliri
Faiz gideri
Garanti gider karsiligi
Diger gider karsiliklari

8.468.851

17.123.142

(38.320)
6.137.223
(127.374)
1.460.999
351.634
147.197
107.245
4.193.874
(6.575.235)
2.710.706
44.204
889.721

81.329
5.234.349
85.984
1.128.281
307.165
2.967.989
(4.829.365)
(5.022.111)
4.300.777
417.388
-

Isletme sermayesindeki degisikliklerden önceki faaliyet kari

17.770.725

21.794.928

(11.163.120)
(9.178.763)
5.710.054
194.031
(1.616.902)
(15.201.499)
8.232.121
211.473
5.805
(164.989)
44.204
524.078
(256.125)
(122.876)

(12.376.132)
(31.833.269)
49.722.827
(3.470.904)
(3.822.711)
(7.659.984)
12.284.159
305.238
(1.667.046)
(76.964)
740.732
354.246
(2.403.180)
(22.610)

Isletme faaliyetlerinden dolayi net nakit çikisi

(5.011.781)

21.869.330

Yatirim faaliyetleri
Satin alinan maddi varliklar
Maddi varlik satis hasilati
Tahsil edilen faiz

(6.148.776)
1.597.476
6.575.235

(18.524.568)
61.787
5.022.111

2.023.935

(13.440.670)

36.289.350
(36.437.413)
(2.710.706)
6.373.884

16.557.966
(13.484.359)
(3.527.006)
(78.714)
4.819.200

3.515.115

4.287.087

Stoklar
Ticari alacaklar
Ticari borçlar
Diger kisa vadeli yükümlülükler
Iliskili taraflardan alacaklar
Iliskili taraflara borçlar
Alinan avanslar artis
Diger kisa vadeli alacaklar
Diger dönen varliklar artis
Diger duran varliklar
Diger borç karsiliklari
Tahsil edilen süpheli alacaklar
Ödenen vergiler
Ödenen kidem tazminatlari

Yatirim faaliyetlerinde kullanilan net nakit
Finansman faaliyetleri
Alinan kredilerden saglanan nakit
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faizler
Finansal kiralama borcu geri ödemeleri
Faktoring islemlerinden saglanan nakit
Finansman faaliyetlerinden saglanan net nakit
Nakit ve nakit benzeri varliklardaki net azalis
Nakit ve nakit benzeri varliklar :
Dönem basi

527.268

12.715.746

31.187.582

25.062.728

Dönem sonu

31.714.850

37.778.474

Sayfa 7 ile 47 arasinda yer alan dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici parçalaridir
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

1.

Sirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi (Sirket) Izmir’de tescilli bir sirkettir. Sirket’in ana ve nihai
ortagi %97,53 hisse orani ile Deceuninck Plastics Industries N.V. (Deceuninck)’dir. Sirket’in hisse
senetleri’nin %2,47’ü Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi’nda islem görmektedir. Sirket’in kayitli adresi,
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10003 Sokak, No:5, Çigli - Izmir’dir.
Sirket’in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek parçalari ile her türlü profiller ve plastik
esya imal ve satimidir.
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle hazirlanan finansal tablolar yayinlanmak üzere 30 Ekim 2008 tarihinde
Sirket Yönetim Kurulu tarafindan onaylanmistir. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluslarin yasal
mevzuata göre düzenlenmis finansal tablolari tashih etme hakki vardir.

2.

Finansal tablolarin sunumuna iliskin esaslar

Sirket’in finansal tablolarinin hazirlanmasinda uygulanan belli basli muhasebe prensipleri asagidaki
gibidir:
Finansal tablolarin hazirlanma ilkeleri
Sirket, muhasebe kayitlarini ve yasal finansal tablolarini Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali
mevzuat ve T.C. Maliye Bakanligi’nca yayimlanan Tek Düzen Hesap Plani (THP) gereklerine göre
Yeni Türk Lirasi (YTL) olarak tutmaktadir.
Finansal tablolar Sirket’in yasal kayitlarina dayandirilmis olup Sermaye Piyasasi Kurulu'nun (SPK)
tebliglerine uygun olarak Sirket’in durumunu layikiyla arz edebilmek için bir takim düzeltme ve
siniflandirma degisikliklerine tabi tutulmustur. Bu baglamda Sirket finansal tablolarin hazirlanmasinda
31 Aralik 2007’ye kadar SPK’nin Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasasinda Muhasebe Standartlari
Hakkinda Tebligi’i esas almistir. Ancak 9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayimlanarak
yürürlüge giren SPK’nin Seri: XI, No:29, “Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar
Tebligi”i (Teblig) uyarinca halka açik isletmeler 1 Ocak 2008’den itibaren finansal tablolarini, söz
konusu Teblig'de öngörüldügü üzere, Uluslararasi Muhasebe/ Finansal Raporlama (UMS/UFRS)
Standartlari’na uygun olarak hazirlamaya baslamistir. Yukarida belirtilen Seri XI, No: 25 no’lu teblig
uyarinca Sirket tarafindan 31 Aralik 2007’ye kadar uygulanan alternatif yöntemi ile Seri XI, No: 29
tebligi’nde öngörülen muhasebe politikalari arasinda herhangi bir fark olmadigindan dolayi, Sirket’in
cari ve önceki dönem mali tablolarinin hazirlanmasinda uygulanan muhasebe politikalarinda bir
degisiklik olmamistir. UFRS 1 (UFRS'nin Ilk Uygulamasina Iliskin Standart) uyarinca karsilastirmali
finansal tablolarin hazirlanabilmesini teminen, 1 Ocak 2007 tarihli açilis bilançosundan itibaren geçmis
dönem finansal tablolari yeniden düzenlemistir. Finansal tablolar, rayiç degerinden gösterilen arazi,
bina, maddi olmayan varliklar içerisinde yer alan disaridan alinmis lisans, ticari mallar, endüstriyel
tasarim, bayii listesi ve serefiye disinda tarihsel maliyet esasina göre hazirlanmistir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almis oldugu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK muhasebe
standartlarina uygun mali tablo hazirlayan sirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasinin gerekli olmadigini ilan etmistir. Finansal tablolar ve
dipnotlar, SPK tarafindan 9 Nisan 2008 tarihinde yayimlanan XI-29 numarali Teblig’inde belirlenen ve
uygulanmasi zorunlu kilinan formatlara uygun olarak sunulmustur.
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2.

Finansal tablolarin sunumuna iliskin esaslar (devami)

SPK'nin XI/29 sayili tebliginin ilk defa uygulamasi
Sirket finansal tablolarini Teblig uyarinca ilk kez 31 Mart 2008 tarihi itibariyle hazirlamistir. UFRS 1
uyarinca UMS/UFRS'ye geçis tarihi 1 Ocak 2007'dir. XI-25 numarali Teblig’de belirlenen muhasebe
ilkeleri çerçevesinde önceki dönemlerde raporlanan toplam aktifler, özkaynaklar ve net dönem kari ile
XI-29 numarali Teblig uyarinca belirlenen muhasebe ilkeleri çerçevesinde ilisikteki finansal tablolarda
sunulanlar arasinda fark bulunmamaktadir. 31 Aralik 2007 tarihi itibariyle hazirlanmis bilançoda
SPK'nin Seri:XI, No:29 sayili Tebligi uyarinca birtakim siniflandirma degisiklikleri yapilmistir. Yapilan
siniflandirma degisiklikleri asagida özetlenmistir.
Ticari alacaklar içerisinde gösterilen, 228.576 YTL’lik verilen depozito ve teminatlar, diger alacaklar
içerisinde gösterilmistir.
Stoklar içerisinde gösterilen, 745.481 YTL’lik verilen siparis avanslari, diger dönen varliklar içerisinde
gösterilmistir.
Diger kisa vadeli alacaklarda yer alan 274.416 YTL’lik is avanslari ve 241 YTL’lik personel avanslari
diger dönen varliklar içerisinde siniflanmistir.
Diger duran varliklar içerisinde gösterilmis olan 4.242 YTL‘lik verilen depozito ve teminatlar, diger
alacaklar içerisinde gösterilmistir.
Bilançoda ayri kalemler olarak gösterilen 7.661.428 YTL’lik uzun vadeli finansal borçlarin kisa vadeli
kisimlari finansal borçlar içerisinde gösterilmistir
Azinlik paylari özsermaye grubu altinda gösterilmis olup, ana ortakliga ait özsermaye kalemlerinde
siniflandirmalar Teblig uyarinca degismistir.
Muhasebe politikalarindaki degisiklikler
Yeni ve Revize Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari’nin Uygulanmasi
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Sirket, yenilenen ve degistirilen, Sirket’in faaliyetleriyle ilgili olan ve 1
Ocak 2008’den itibaren geçerli olan Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari'ni ve Uluslararasi
Muhasebe Standartlari Birligi (UMSB) ve Uluslararasi Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi
(UFRYK)’nin yorumlarini incelemistir. 2008 yilinda yürürlüge giren ancak Sirket’in operasyonlari ile
ilgili olmadigindan uygulanmayan standartlar, degisiklikler ve yorumlar asagida belirtilmistir. Sirket
muhasebe politikalari asagida yer alan degisikliklerin Sirket’in mali tablolarina bir etkisi olmamasindan
dolayi geçen yil ile tutarli olarak uygulanmistir.
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup Hisse Senetleri ve Geri Alim Hisse Senetleri Sözlesmeleri” (1 Mart 2007
tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan hesap dönemleri için geçerlidir). Sirket’te bu kapsama giren
bir hisse senedi bulunmamaktadir.
UFRYK 12, “Hizmet Imtiyaz Anlasmalari” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan
hesap dönemleri için geçerlidir). Sirket’in imtiyaz sözlesmesi yoktur.
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UFRYK 14, “UMS 19- Tanimlanmis Fayda Varligi Üzerindeki Sinirlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri
ve Birbirleriyle Olan Karsilikli Etkilesimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan
hesap dönemleri için geçerlidir). Türkiye’de kidem tazminati fonlama gerekliligi yoktur.
UFRYK 13, Müsteri Baglilik Uygulamalari (1 Temmuz 2008 tarihinden sonra baslayan hesap
dönemleri için geçerlidir). Sirket’in müsteri bagimlilik uygulamalari yoktur.

30 Eylül 2008 Tarihi Itibariyle Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar
Finansal tablolarinin onaylandigi tarihte, Sirket’in etkisini inceledigi ve 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle
henüz yürürlülükte olmayan yeni standartlara iliskin yorumlar asagidaki gibidir:
UFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra baslayan hesap dönemleri için geçerlidir)
UMS 1, Finansal Tablolarin Sunulusu (Revize edilmis) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra baslayan hesap
dönemleri için geçerlidir)
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararini artirmak amaciyla UMS 1 degisiklige tabi tutulmustur.
Özkaynak degisim tablosunun sadece hissedarlar ile yapilan islemleri içermesi, Kar Zarar Tablosuna
ek olarak, “Diger Kapsamli Kar Zarar Tablosu” adinda, tüm gelir ve harcama kalemlerini kar zarar
olarak siniflandiracak yeni bir finansal tablonun yayimlanmaya baslamasi standartta yapilan ana
degisikliklerdir. Sirket, finansal tablolarin sunulusuna iliskin ilgili degisiklikleri 2009’da yapacaktir.

UFRS 2, “Hisse Bazli Ödeme (Degisiklik) - Hakkin Kazanilmasi ve Iptal edilmesi” (1 Ocak 2009
tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan hesap dönemleri için geçerlidir).
UFRS 3, “Isletme Birlesmeleri ve UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar’a Iliskin Yapilan
Düzenlemeler” (Revize) (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan hesap dönemleri
için geçerlidir).
UMS 32 ve UMS 1’de yapilan degisiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Satilabilir Finansal Araçlar” (1
Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan hesap dönemleri için geçerlidir).
UMS 23, Borçlanma Maliyetleri (Revize edilmis) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra baslayan hesap
dönemleri için geçerlidir)
Degisiklik, yürürlükte olan ve varlik alimi ile iliskilendirilen borçlanma giderlerinin gelir tablosuna
yansitilabilirligini öngören uygulamayi sona erdirmektedir. Iliskilendirilen varligin elde edilmesi veya
insaasi için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktiflestirilmelidir. Standarda geçisin gerekliliklerine
uygun olarak, Sirket, degisiklikleri ileriye dönük yapacaktir. Eger varsa, iliskilendirilen varliklarda
borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009’dan itibaren aktiflestirilecektir. Bu tarihe kadar giderlesen borçlanma
maliyetinde bir degisiklik yapilmayacaktir. Sirket ilgili degisikligin finansal tablolarinda bir etkisi
olmayacagini öngörmektedir.
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UFRYK 15, “Gayrimenkul Insaati ile Ilgili Anlasmalar” 3 Temmuz 2008 tarihinde yayimlanmistir.
UFRYK 15, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra baslayan senelik dönemler için geçerli olacaktir ve geriye
dönük olarak uygulanmalidir. UFRYK 15, bir gayrimenkulun insaati için yapilan anlasmanin, UMS 11
Insaat Sözlesmeleri standardi veya UMS 18 Hasilat standardi kapsamina girip girmediginin ve buna
bagli olarak da böyle bir gayrimenkul insasindan elde edilen gelirin ne zaman uhasebelestirileceginin
belirlenmesi konusunda yol gösterir.
UFRYK 16 " Yurtdisindaki Isletmede Bulunan Net Yatirim Ile Ilgili Riskten Korunma" 3 Temmuz 2008
tarihinde yayimlanmistir. UFYRK 16, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra baslayan dönemler için geçerli
olacaktir ve geriye dönük veya ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. UFYRK 16 asagidaki üç ana
konuya açiklik getirmektedir:
•

•
•

Finansal tablolarda kullanilan sunum para birimi bir isletmenin finansal korunma
muhasebesi uygulayabilmesine gerekçe olusturmaz. Dolayisiyla, bir ana kurulus yalnizca
kendi finansal tablolarinda kullanilan para birimi ile yabanci operasyonlarinda kullanilan
para birimi farkindan dogan kur farklarini finansal riskten korunma riski olarak
adlandirabilir.
Finansal riskten korunma araci (araçlari) grup içindeki isletme ya da isletmelerce elde
tutulabilir.
UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebelestirme ve Ölçme”, yabanci para çevirim rezervi
içerisinde yer alan ve finansal riskten korunma aracina ait olan tutarin gelir tablosuna
siniflandirilmasinda uygulanmadir. Finansal riskten korunan enstrümana ise UMS 21 “kur
degisiminin etkileri" uygulanmalidir.

Sirket, yukaridaki standartlari erken uygulama yoluna gitmemistir.
Islevsel ve raporlama para birimi
Sirket’in islevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirasi (YTL) olarak kabul edilmistir.
SPK’nin 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayili kararina istinaden finansal tablolardaki tutarlari yeniden
ifade etme isleminin uygulanmasini gerektiren objektif kosullarin gerçeklesmemis olmasi ve SPK’nin
varolan verilere dayanarak ileride bu kosullarin gerçeklesme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktigini öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralik 2004 tarihi itibariyle UMS 29
uyarinca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme islemine tabi
tutulmustur. Dolayisiyla, 31 Aralik 2006 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve
sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralik 2004 tarihine kadar olan girislerin 31 Aralik 2004 tarihine
kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra olusan girislerin ise nominal degerlerden tasinmasiyla
hesaplanmistir.
Netlestirme
Finansal varlik ve yükümlülükler, netlestirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptirim gücüne sahip
olunmasi ve söz konusu varlik ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya es zamanli
sonuçlandirma niyetinin olmasi durumunda bilançoda netlestirilerek gösterilmektedir.
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Tahminlerin kullanilmasi
Finansal tablolarin SPK Muhasebe Standartlari’na göre hazirlanmasinda Sirket yönetiminin, bilanço
tarihi itibariyle, raporlanan varlik ve yükümlülük tutarlarini, vukuu muhtemel yükümlülük ve
taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarini etkileyecek varsayimlar ve
tahminler yapmasi gerekmektedir. Buna bagli olarak gerçeklesmis sonuçlar tahminlerden farkli olabilir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapilmakta ve gerçeklestikleri
dönem gelir tablosunda raporlanmaktadir. Kullanilan tahminler, baslica, varliklarin deger düsüklügü,
maddi ve maddi olmayan varliklarin ekonomik ömürleri ve karsiliklar ile ilgilidir.
Gelirlerin muhasebelestirilmesi
Gelirler, faaliyetlerinden dolayi Sirket’e ekonomik getiri saglanmasi olasiligi oldugu ve gelirin güvenilir
olarak ölçülebilmesinin mümkün oldugu zaman muhasebelestirilir. Gelirler, katma deger vergisi ve
satis vergileri düsüldükten sonra net olarak gösterilmistir. Gelirin olusmasi için asagidaki kriterlerin
yerine gelmesi gerekmektedir:
Mallarin satisi
Satilan mallarin riskinin ve faydasinin aliciya transfer oldugu ve gelir tutarinin güvenilir bir sekilde
hesaplanabildigi durumda gelir olusmus sayilir. Net satislar, indirimler ve komisyonlar düsüldükten
sonraki faturalanmis satis bedelinden olusmaktadir.
Faiz
Tahsilatin süpheli olmadigi durumlarda tahakkuk esasina göre gelir kazanilmis kabul edilir.
Stoklar
Stoklar, maliyet degeri veya net gerçeklesebilir degerden düsük olani ile degerlenmistir. Stoklari
bulunduklari duruma getirmek için yapilan harcamalar asagidaki gibi muhasebelestirilmistir:
Ilk madde ve malzemeler agirlikli ortalama maliyet yöntemine göre belirlenmektedir. Mamul ve yari
mamüller direkt malzeme ve isçilik giderleri ile degisken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda
dahil edilmis ve agirlikli ortalama maliyet yöntemine göre hesaplanmistir. Net gerçeklesebilir deger,
tahmini satis fiyatindan satis esnasina kadar olusacak ek maliyetler düsülerek tahmin edilen tutardir
(Not 13).
Maddi varliklar
Arsalar ve binalar disindaki maddi varliklar 31 Aralik 2004 tarihine kadar yeniden düzenlenmis maliyet
bedelinden birikmis amortisman ve varsa deger düsüklügü karsiliginin düsülmesi suretiyle
gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi degildir. Maddi varliklar satildigi zaman bu varliga ait
maliyet ve birikmis amortismanlar ilgili hesaplardan düsüldükten sonra olusan gelir ya da gider, gelir
tablosuna dahil edilmektedir.
Arsalar ve binalar, rayiç degerlerinden birikmis amortismanin düsülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Maliyet degeri ile rayiç degeri arasindaki fark öz sermayenin altinda “Duran Varliklar Deger Artis Fonu”
hesabinda takip edilmektedir.
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Maddi varliklar, kapasitelerinin tam olarak kullanilmaya hazir oldugu durumda aktiflestirilmekte ve
amortismana tabi tutulmaktadir. Amortismana tabi tutulan varliklar, maliyet tutarlari üzerinden tahmini
ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla dogrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi
tutulmaktadir.
Daha önceki dönemlerde ve bilanço tarihi itibariyle kullanilan amortisman süreleri asagidaki gibidir:

Yeralti ve yerüstü düzenleri
Binalar
Demirbaslar
Makine ve teçhizat
Tasit araçlari

30 Eylül 2008
Süre (Yil)

31 Aralik 2007
Süre (Yil)

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

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

Maddi varligin maliyet degeri; alis fiyati, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler,
maddi varligi kullanima hazir hale getirmek için yapilan masraflardan olusmaktadir. Maddi varligin
kullanimina baslandiktan sonra olusan tamir ve bakim gibi masraflar, olustuklari dönemde gider
kaydedilmektedir. Yapilan harcamalar ilgili maddi varliga gelecekteki kullaniminda ekonomik bir deger
artisi sagliyorsa bu harcamalar varligin maliyetine eklenmekte, ve kalan ekonomik ömrü boyunca
amortismana tabi tutulmaktadir.
Maddi olmayan varliklar
Maddi olmayan varliklar baslica, disaridan satin alinmis lisans, ticari marka, endüstriyel yazilim, bayi
listesi, yazilim lisans hakki ve diger haklardan olusan varliklar olup UFRS 3 “Isletme Birlesmeleri”
uyarinca satin alim sirasinda tespit edilen rayiç bedel üzerinden aktiflestirilmektedir. Ilgili isletme
birlesmesi sonucu ortaya çikan pozitif serefiye tutari belirli bir ekonomik ömrü olmamasindan dolayi
itfa islemine tabi tutulmamakta fakat her yil tasinan degerinde bir deger düsüklügü olusup olusmadigi
incelenmektedir.
Diger maddi olmayan varliklar (yazilim lisans hakki ve diger haklar) normal amortisman metoduna
göre ilgili kiymetin tahmini ekonomik ömrü olan 3-20 yil üzerinden itfa edilmektedir. Sözkonusu maddi
olmayan varliklarin tasidiklari degerler, sartlarda degisiklik oldugu takdirde herhangi bir deger
düsüklügü olup olmadigini tespit etmek için incelenmektedir.
Varliklarin deger düsüklügü
Varliklarin tasidiklari deger üzerinden gerçeklesmeyecegi durumlarda, varliklarda deger düsüklügü
olup olmadigina bakilir. Varliklarin tasidiklari deger, paraya çevrilebilecek tutari astiginda deger
düsüklügü karsilik gideri gelir tablosunda yansitilir. Paraya çevrilebilecek tutar, varligin net satis fiyati
ve kullanimdaki net defter degerinden yüksek olanidir. Geçmis yillarda ayrilan deger düsüklügü
karsiligi artik geçerli degilse ya da daha düsük degerde bir karsilik ayrilmasi gerekiyorsa ilgili tutar
kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansitilir. Ancak, deger düsüklügü karsiliginin ters
çevrilmesi sonucu varligin tasinan degerinde meydana gelen artis, bu varliga geçmis yillarda hiç
deger düsüklügü ayrilmamis olmasi halinde belirlenecek degerini asmamasi kosuluyla kayda
alinmaktadir. Duran varliklarin yeniden degerlemesinden kaynaklanan tasinan bedelindeki deger
düsüklügü ilk olarak özsermayedeki yeniden degerleme fonundan netlenerek borç olarak kaydedilir,
daha sonra toplam deger düsüklügünden kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
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Borçlanma maliyetleri
Bütün borçlanma maliyetleri olustuklari tarihte giderlestirilir.
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir isletmenin finansal varliklarini ve bir baska isletmenin finansal yükümlülüklerini
veya sermaye araçlarini arttiran anlasmalardir.
Finansal varliklar:
•
nakit,
•
baska bir isletmeden nakit veya bir baska finansal varlik almayi öngören sözlesmeye dayali
hak,
•
isletmenin bir baska isletmeyle finansal araçlarini, isletmenin lehinde olacak sekilde, karsilikli
olarak degistirmesini öngören sözlesmeye dayali hak ya da,
•
bir baska isletmenin sermaye araçlaridir.
Sözlesmeye dayali finansal yükümlülükler:
•
baska bir isletmeye nakit veya bir baska finansal varlik vermeyi öngören, veya
•
isletmenin bir baska isletmeyle finansal araçlarini, isletmenin aleyhinde olacak sekilde karsilikli
olarak degistirmesini öngören sözlesmeye dayali yükümlülüklerdir.
Bir finansal varlik veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlik için) ve ele geçen
(finansal yükümlülük için) rayiç deger olan islem maliyetleri üzerinden varsa islem masraflari da
eklenerek (finansal yükümlülük için düsülerek) hesaplanir.
Ilk kaydi müteakip, finansal varliklar, varlik olan finansal türevler dahil olmak üzere, rayiç degerinden
satis durumunda ortaya çikan maliyetleri düsülmeksizin degerlenir. Bunlar haricinde asagidaki
kategorilere giren finansal varliklar (sabit vadeli olanlar iskonto edilmis maliyetinden) efektif faiz
metodu ile hesaplanan maliyetlerinden kayda alinir:
•
•

Vadesine kadar elde tutulan yatirimlar, ve
herhangi bir pazarda belirlenmemis ve pazar fiyati olmayan ve rayiç degeri ölçülemeyen
finansal varliklar.

Finansal araçlarin rayiç degeri
Rayiç deger, zorunlu satis veya tasfiye gibi haller disinda, bir finansal aracin cari bir islemde istekli
taraflar arasinda alim-satima konu olan fiyatini ifade eder. Kote edilmis piyasa fiyati, sayet varsa, bir
finansal aracin makul degerini en iyi yansitan degerdir.
Yabanci para bazli finansal alacak ve borçlar finansal tablolarin hazirlandigi günün yabanci kur
oranlari üzerinden degerlendirilmektedir.
Sirket’in finansal araçlarinin rayiç degerlerinin tahmininde asagida belirtilen yöntemler ve varsayimlar
kullanilmistir:
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Finansal varliklar
Rayiç degerleri tasidiklari degere yaklasan parasal varliklardir. Bu varliklar, maliyet bedelleri ile
finansal tablolarda yer alip nakit ve nakit benzeri degerleri, bunlarin üzerindeki faiz tahakkuklari ve
diger kisa vadeli finansal varliklari içermektedir ve kisa vadeli olmalarindan dolayi, rayiç degerlerinin
tasinan degerlerine yakin oldugu düsünülmektedir. Ticari alacaklarin reeskont karsiligi ve süpheli
alacaklar karsiligi düsüldükten sonraki tasinan degerlerinin rayiç degerlerine yakin oldugu
düsünülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Rayiç degerleri tasidiklari degere yaklasan parasal yükümlülüklerdir. Ticari borçlarin ve diger parasal
yükümlülüklerin kisa vadeli olmalari nedeniyle rayiç degerlerinin tasidiklari degere yaklastigi
düsünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmis maliyet ile ifade edilir ve islem maliyetleri kredilerin ilk
kayit degerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranlari degisen piyasa kosullari dikkate alinarak
güncellendigi için kredilerin rayiç degerlerinin tasidiklari degeri ifade ettigi düsünülmektedir. Reeskont
karsiligi düsüldükten sonra kalan ticari borçlarin rayiç degerlerinin tasidiklari degere yakin oldugu
öngörülmektedir.
Finansal araçlarin kayda alinmasi ve kayitlardan çikarilmasi
Sirket bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakali kontrata dayali yükümlülükleri ile ilgili taraf
oldugu durumda bilançosuna yansitmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif üzerindeki kontrolü,
veya pasif ile ilgili kontrata dayali yükümlülügü ortadan kalktiginda ise kayitlarindan çikarmaktadir.
Türev finansal araçlar
Vadeli döviz alim satim sözlesmeleri
Sirket yabanci para piyasasinda vadeli islem anlasmalari yapmaktadir. Sirket’in risk yönetim
politikalarina göre riskten korunma amaçli girilen söz konusu vadeli islem anlasmalari, UMS 39
(Finansal Araçlar : Kayda Alma ve Ölçüm)’a göre riskten korunma muhasebesi için yeterli sartlari
saglanamadigindan, finansal tablolarda “alim-satim amaçli türev araçlari” arasinda siniflandirilarak
rayiç degerleri ile yansitilirlar ve piyasa degerindeki degisiklikler gelir tablosuna yansitilir.
Finansal risk yönetimi amaçlari ve politikalari
Sirket’in baslica finansal araçlardan bazilari banka kredileri, nakit ve kisa ve uzun vadeli banka
mevduatlaridir. Bu araçlari kullanmaktaki asil amaç Sirket’in operasyonlari için finansman yaratmaktir.
Sirket ayrica direkt olarak faaliyetlerden ortaya çikan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal
araçlara da sahiptir.
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Kullanilan araçlardan kaynaklanan risk, faiz riski, yabanci para riski, likidite riski ve kredi riskidir. Sirket
yönetimi bu riskleri asagida belirtildigi gibi yönetmektedir. Sirket ayrica finansal araçlarin
kullanilmasindan ortaya çikabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
(a)

Yabanci para riski

Yabanci para riski Sirket'in baslica Amerikan Dolari ve Euro varliklara ve yükümlülüklere sahip
olmasindan kaynaklanmaktadir.
Sirket'in ayrica yaptigi islemlerden dogan yabanci para riski vardir. Bu riskler Sirket'in degerleme para
birimi disindaki para birimi cinsinden mal alimi ve satimi yapmasi ve yabanci para cinsinden banka
kredisi kullanmasindan kaynaklanmaktadir.
Sirket dogal bir riskten korunma yöntemi olan yabanci para cinsinden varliklarini ve borçlarini
dengede tutarak ve de fiyat politikasini kur degisimlerine göre ayarlayarak ve bunlara ek olarak
yabanci para pozisyonunu analiz ederek kontrol edilmekte ve sinirlandirmaktadir. Sirket'in 30 Eylül
2008 ve 31 Aralik 2007 tarihlerindeki net yabanci para pozisyonu Not : 38’de detaylandirilmistir.
(b)

Fiyat riski

Fiyat riski yabanci para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Sirket tarafindan ayni para
biriminden borç ve alacaklarin, faiz tasiyan varlik ve yükümlülüklerin birbirini karsilamasi yoluyla dogal
olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Sirket tarafindan piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun
degerleme metotlari vasitasiyla yakindan takip edilmektedir.
(c)

Kredi riski

Kredi riski karsilikli iliski içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliskin olarak yükümlülügünü
yerine getirememesi sonucu diger tarafin finansal açidan zarara ugramasi riskidir. Sirket, kredi riskini
belli taraflarla yapilan islemleri sinirlandirarak ve iliskide bulundugu taraflarin güvenilirligini sürekli
degerlendirerek yönetmeye çalismaktadir.
Kredi risk yogunlasmasi belirli sirketlerin benzer is alanlarinda faaliyette bulunmasiyla, ayni cografi
bölgede yer almasiyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diger kosullarda meydana gelebilecek
degisikliklerin bu sirketlerin sözlesmeden dogan yükümlülüklerini benzer ekonomik kosullar
çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yogunlasmasi Sirket'in performansinin belli bir
sektörü veya cografik bölgeyi etkileyen gelismelere duyarliligini göstermektedir.
Sirket kredi riskini, satis faaliyetlerini genis bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki sahislar
veya gruplar üzerinde istenmeyen yogunlasmalardan kaçinarak yönetmeye çalismaktadir. Sirket
ayrica gerekli gördügü durumlarda müsterilerinden teminat almaktadir.
(d)

Likidite riski

Likidite riski bir sirketin fonlanma ihtiyaçlarini karsilayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluslarinin vermis oldugu kredi limitlerinin de destegiyle nakit girisleri ve çikislarinin
dengelenmesiyle düsürülmektedir.
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2.

Finansal tablolarin sunumuna iliskin esaslar (devami)

(e)

Faiz orani riski

Sirket’in faiz oranindaki degisiklikler nedeniyle olusan nakit akim faiz orani riski esas olarak sirketin
kisa ve uzun vadeli finansal borçlariyla ilgilidir. Ticari alacaklar ve borçlar indirgenmis sabit bir faiz
orani ile rayiç deger faiz orani riskine maruz kalmaktadir. Sirket faiz orani riskini, dogal bir korunma
yöntemi olan ayni faiz duyarliligindan olusan varlik ve yükümlülüklerini dengede tutma suretiyle
yönetmektedir.
Faize duyarli varlik ve yükümlülüklerin vadeleri ve dagilimi ilgili dipnotlarda belirtilmistir.
Parasal finansal varliklarin etkin faiz orani (etkin kazanç) bugünkü deger hesaplamasinda kullanilan
ve finansal varliklari tasinan degerlerine getiren orandir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit akim tablosunun sunumu açisindan, nakit ve nakit esdegerleri, kasadaki nakit varligi, ilgili sene
sonu itibariyle vadesi gelmis çekleri, bankalardaki nakit para ve orijinal vadesi 3 aydan kisa vadeli
mevduatlari içermektedir. Nakit ve nakit esdegerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmis faizlerinin
toplami ile gösterilmistir.
Nakit akim tablosu
Nakit akim tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri degerler, kasa, bankalarda bulunan vadeli ve
vadesiz nakit ve 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi gelen çekleri içermektedir.
Ticari alacaklar ve diger alacaklar
Ortalama 128 gün (31 Aralik 2007– 158 gün) vadeli ticari alacaklar, ticari alacaklar içine siniflandirilan
senetler ve vadeli çekler fatura edilmis tutardan süpheli ticari alacak karsiligi düsüldükten sonra,
tasinan degerleri ile yansitilmakta ve efektif faiz oranlari YTL için %19,81 (31 Aralik 2007 - %17,25),
ABD Dolari ve Euro için ilgili olduklari Libor ve Euribor oranlari kullanilarak indirgenmis net degerleri ile
tasinmaktadir. Vadesi gelmis alacaklarin tahsil edilemeyecegine dair somut bir gösterge varsa süpheli
alacak karsiligi ayrilir. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda
kayitlardan tamamen silinirler. Karsilik, Sirket yönetimi tarafindan tahmin edilen ve ekonomik
kosullardan ya da hesabin dogasi geregi tasidigi riskten kaynaklanabilecek olasi zararlari karsiladigi
düsünülen tutardir.
Sirket fatura alacaklarinin bir kismini faktoring yoluyla tahsil etmektedir. Faktoring sirketinin temlik
edilen alacagi müsteriden tahsil etmesine kadar tahsilat riski Sirket’e ait oldugundan Sirket finansal
tablolarinda ilgili faktoring alacaklarini takip etmektedir. Faktoring giderleri tahakkuk esasina dayali
olarak finansman giderleri hesabinda muhasebelestirilir.
Ticari borçlar
Normalde ödeme süresi 158 (31 Aralik 2007- 56 gün) gün olan ticari ve diger borçlar ve ticari borçlarin
içerisinde yansitilan ileri tarihli verilen çekler mal ve hizmet alimi ile ilgili ileride dogacak faturalanmis
veya faturalanmamis tutarlarin rayiç degerlerini temsil eden indirgenmis maliyet bedeliyle kayitlarda
yeralmaktadir. Indirgenmis maliyet bedeli bulunurken kullanilan faiz oranlari YTL için %19,81 (31
Aralik 2007 - %17,25) ABD Dolari ve Euro için ilgili olduklari Libor ve Euribor oranlari kullanilarak
indirgenmis net degerleri ile tasinmaktadir.
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Finansal tablolarin sunumuna iliskin esaslar (devami)

Isletme birlesmeleri
Sirket, 21 Ekim 2004 tarihinde Pilsa A.S. (Pilsa)’den “Winsa” ticari markasi altinda gerçeklestirilen
faaliyetlerini satin almistir. Sirket sözkonusu satin alma dahilinde elde etmis oldugu belirlenebilen
varlik ve yükümlülükleri, UFRS 3 “Isletme Birlesmeleri” uyarinca, anlasmanin yürürlülük tarihi olan 1
Aralik 2004 tarihindeki rayiç bedelleri ile kayitlarina almis ve satin alma maliyeti ile belirlenebilen varlik
ve yükümlülüklerin rayiç bedelleri arasinda kalan degeri, ertelenmis vergi etkisi düsüldükten sonra,
serefiye olarak kayitlarina yansitmistir.
Kur degisiminin etkileri
Sirket yabanci para cinsinden yapilan islemleri ve bakiyeleri kullanilan para birimine çevirirken islem
tarihinde geçerli olan ilgili kurlari esas almaktadir. Yabanci para cinsinden olan islemlerin kullanilan
para birimine çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden dogan kur farki gider ya da
gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansitilmaktadir. Parasal olan tüm aktif ve pasifler dönem sonu
kuruyla çevrilip ilgili kur farklari gelir tablosuna yansitilmistir.
Dönem sonlarinda kullanilan kurlar asagidaki gibidir:
Tarih
Alis kuru
30 Eylül 2008
31 Aralik 2007

YTL / ABD$

YTL / EURO

1,2316
1,1647

1,7978
1,7102

Hisse basina kar
Gelir tablosunda belirtilen hisse basina kar, net karin, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin agirlikli ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadir.
Türkiye’de sirketler sermayelerini hali hazirda bulunan hissedarlarina, çesitli içsel kaynaklardan
dagittiklari “bedelsiz hisse” yolu ile arttirabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dagitimlari, hisse
basina kazanç hesaplamalarinda, ihraç edilmis hisse gibi degerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanilan agirlikli ortalama hisse sayisi, söz konusu hisse senedi dagitimlarinin
geçmise dönük etkileri de dikkate alinarak bulunur.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Sirket’in bilanço tarihindeki durumu hakkinda ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar
(düzeltme gerektiren olaylar) finansal tablolarda yansitilmaktadir. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli
bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açiklanmaktadir.
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Karsiliklar, sarta bagli yükümlülükler ve sarta bagli varliklar
i)

Karsiliklar

Karsiliklar ancak ve ancak Sirket’in geçmisten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülügü
varsa, bu yükümlülük sebebiyle isletmeye ekonomik çikar saglayan kaynaklarin elden çikarilma
olasiligi mevcutsa ve yükümlülügün tutari güvenilir bir sekilde belirlenebiliyorsa kayitlara alinir.
Paranin zaman içindeki deger kaybi önem kazandiginda, karsiliklar ileride olusmasi muhtemel
giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmis degeriyle yansitilir. Karsiliklar her bilanço tarihinde gözden
geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansitacak sekilde gerekli düzenlemeler yapilmaktadir.
ii)

Garanti karsiligi

Sirket, satilan mamuller için belirli kriterlere uygun kosullarda degistirme ve bakim ve tamir imkani
saglamaktadir. Sirket sözkonusu taahhüt için geçmis tecrübelerine dayanarak yillik satisinin binde ikisi
oraninda karsilik ayrilmaktadir.
ii)

Sarta bagli yükümlülükler ve varliklar

Sarta bagli yükümlülükler, kaynak aktarimini gerektiren durum yüksek bir olasilik tasimiyor ise finansal
tablolarda yansitilmayip dipnotlarda açiklanmaktadir. Sarta bagli varliklar ise finansal tablolara
yansitilmayip ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldugu takdirde dipnotlarda açiklanir.
Muhasebe politikalari, muhasebe tahminlerinde degisiklik ve hatalar
Finansal tablolarin SPK Muhasebe Standartlari’na göre hazirlanmasinda Sirket yönetiminin, bilanço
tarihi itibariyle, raporlanan varlik ve yükümlülük tutarlarini, vukuu muhtemel yükümlülük ve
taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarini etkileyecek varsayimlar ve
tahminler yapmasi gerekmektedir. Buna bagli olarak gerçeklesmis sonuçlar tahminlerden farkli olabilir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapilmakta ve gerçeklestikleri
dönem gelir tablosunda raporlanmaktadirlar.
Kiralamalar
Finansal kiralama
Sirket’e kiralanan varligin mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydalarin devrini öngören finansal
kiralamalar, finansal kiralamanin baslangiç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varligin rayiç degeri
ile kira ödemelerinin bugünkü degerinden küçük olani esas alinarak yansitilmaktadir. Finansal kira
ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz
orani üretecek sekilde anapara ve finansman gideri olarak ayrilmaktadir. Finansman giderleri
dönemler itibariyle dogrudan gelir tablosuna yansitilmaktadir. Aktiflestirilen kiralanmis varliklar, varligin
tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadir.
Operasyonel kiralama
Kiraya veren tarafin kiralanan varligin tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttugu kiralamalar
operasyonel kiralama olarak siniflandirilmaktadir. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira
süresi boyunca dogrusal olarak gider kaydedilmektedir.
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Iliskili taraflar
Asagidaki kriterlerden birinin varliginda, taraf Sirket ile iliskili sayilir:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

Söz konusu tarafin, dogrudan ya da dolayli olarak bir veya birden fazla araci yoluyla:
(i)
Isletmeyi kontrol etmesi, isletme tarafindan kontrol edilmesi ya da isletme ile ortak kontrol
altinda bulunmasi (ana ortakliklar, bagli ortakliklar ve ayni is dalindaki bagli ortakliklar
dahil olmak üzere);
(ii)
Sirket üzerinde önemli etkisinin olmasini saglayacak payinin olmasi; veya
(iii)
Sirket üzerinde ortak kontrole sahip olmasi;
Tarafin, Sirket’in bir istiraki olmasi;
Tarafin, Sirket’in ortak girisimci oldugu bir is ortakligi olmasi;
Tarafin, Sirket’in veya ana ortakliginin kilit yönetici personelinin bir üyesi olmasi;
Tarafin, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakin bir aile üyesi olmasi;
Tarafin; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altinda veya (d) ya da (e)’de
bahsedilen herhangi bir bireyin dogrudan ya da dolayli olarak önemli oy hakkina sahip oldugu
bir isletme olmasi; veya
Tarafin, isletmenin ya da isletme ile iliskili taraf olan bir isletmenin çalisanlarina isten ayrilma
sonrasinda saglanan fayda planlari olmasi, gerekir.

Iliskili taraflarla yapilan islem, iliskili taraflar arasinda kaynaklarinin, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karsiligi olup olmadigina bakilmaksizin transferidir.
Satilmaya hazir gayrimenkuller
Satilmaya hazir gayrimenkuller, ödeme güçlügüne düsmüs borçlularin Sirket’e olan yükümlülüklerine
karsilik olarak alinmis gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varliklar tapularinda belirlenen degeri göz
önünde bulundurularak, Sirket’in kayitlarindaki tasinan deger veya rayiç degerden düsük olaniyla
gösterilmektedir. Mahkeme emri veya müsterinin rizasiyla varligin kullanim hakki elde edildiginde, ilgili
süpheli ticari alacak tutari bilirkisi raporlarinda belirlenen degerden netlestirilerek satilmaya hazir
gayrimenkuller hesabina siniflandirilir ve varligin rayiç degeri ile ticari alacak tutari arasindaki fark
gelir tablosuna yansitilir. Sirket, operasyonlari için kullanmadigi müddetçe, bu varliklara amortisman
ayirmamaktadir. Bu varliklar satildiginda, satis geliri ve varligin tasinan degeri arasindaki fark gelir
tablosuna yansitilmaktadir. Satilmaya hazir gayrimenkuller bilançoda diger duran varliklar hesabinda
gösterilmektedir.
Kurum kazanci üzerinden hesaplanan vergiler
Cari yil vergisi
Vergi karsiligi, dönem kari veya zarari hesaplanmasinda dikkate alinan cari dönem ve ertelenmis
vergi karsiliklarinin tamamidir.
Ertelenmis vergi
Ertelenmis vergi, bilanço yükümlülük metodu dikkate alinarak hesaplanmistir. Ertelenmis vergi, aktif ve
pasiflerin finansal raporlamada yansitilan degerleri ile yasal vergi hesabindaki bazlari arasindaki
geçici farklardan olusan vergi etkisini yansitmaktadir. Ertelenmis vergi pasifleri vergilendirilecek tüm
geçici farklar için hesaplanir.
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Ertelenmis vergi alacagi, her türlü indirilebilir geçici farklar ve tasinan ve kullanilmayan birikmis
zararlar üzerinden hesaplanir ve ancak Sirket tarafindan öngörülebilen gelecekte indirilebilir geçici
farklari ortadan kaldiracak ve birikmis zararlarin kullanilmasini saglayacak tutarda vergiye tabi kar
yaratilma olasiligi var ise kaydedilir.
Her bilanço döneminde Sirket, ertelenmis vergi alacaklarini gözden geçirmekte ve ileriki yillarda
vergilendirilebilir gelirlerden düsülemeyecegi tespit edilen ertelenmis vergi alacagi için karsilik
ayirmaktadir.
Ertelenmis gelir vergisi aktif ve pasifleri ilgili aktifin gerçeklestigi veya yükümlülügün ifa edilecegi
zamanlarda geçici olacagi tahmin edilen etkin vergi orani üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan
vergi oranlari baz alinarak hesaplanir.
Çalisanlara saglanan faydalar/kidem tazminatlari
(a)

Tanimlanmis fayda plani :

Sirket, mevcut is kanunu geregince, en az bir yil hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile isten
ayrilan veya istifa ve kötü davranis disindaki nedenlerle isine son verilen personele belirli miktarda
kidem tazminati ödemekle yükümlüdür.
Sirket, ilisikteki finansal tablolarda yer alan “Kidem Tazminati” karsiligini “Projeksiyon Metodu”nu
kullanarak ve Sirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kidem tazminatina hak kazanma
konularinda geçmis yillarda kazandigi deneyimlerini baz alarak hesaplamis ve bilanço tarihinde devlet
tahvilleri kazanç orani ile iskonto etmistir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kayiplar gelir tablosuna
yansitilmistir (Not 24).
(b)

Tanimlanmis katki plani :

Sirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Sirket’in, bu
primleri ödedigi sürece baska yükümlülügü kalmamaktadir. Bu primler ödendikleri dönemde personel
giderleri olarak yansitilmaktadir.
(c)

Izin karsiligi

Söz konusu karsilik kisa vadeli borç karsiliklari (Not 22) hesabinda gösterilmistir.

3.

Isletme birlesmeleri

Cari dönemde gerçeklesen yeni bir birlesme bulunmamaktadir. (31 Aralik 2007 - Yoktur).
4.

Is ortakliklari

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).

(20)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

5.

Bölümlere göre raporlama

Sirket, satislarinin büyük çogunlugunu Türkiye’de gerçeklestirmektedir. Sirket yönetimi bölümlere göre
raporlama yapmayi gerektirecek farkli türdeki ürün ve farkli cografi bölgeler olmadigi için bölümlere
göre finansal bilgilerin raporlamasini yapmamaktadir (31 Aralik 2007 - Yoktur).

6.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Vadesi gelmis çekler

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

11.767

7.100

1.855.220
26.470.498
3.377.365

2.079.010
27.225.370
1.876.102

31.714.850

31.187.582

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

%4,75

% 4,40 - % 5
%4
% 16,70-18,25

Banka mevduatlarinin faiz oranlari asagidaki gibidir :

Vadesi üç aydan kisa vadeli mevduatlar
ABD Dolari
Euro
Yeni Türk Lirasi

%20 - 19,10

Sirket’in 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadeli mevduatlari 03 – 06 Ekim ve 22 Ekim 2008 vadelidir. (31
Aralik 2007 - 2 - 4 Ocak 2008 arasinda degisen vadelere sahiptir).
Sirket’in 30 Eylül 2008 tarihleri itibariyle bloke hazir degerleri bulunmamaktadir (31 Aralik 2007 Yoktur).

7.

Finansal yatirimlar

Sirket’in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle menkul kiymeti bulunmamaktadir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

8.

Finansal borçlar

a)

Kisa vadeli banka kredileri

Kisa vadeli krediler
Euro krediler
YTL krediler (faizsiz)
Faiz tahakkuku

Döviz
tutari

YTL
karsiligi

30 Eylül 2008
Faiz
orani (%)

Döviz
tutari

YTL
karsiligi

6.500.000
759.463

11.685.700
759.463
1.293.744

(*) 4,62
-

4.250.000
526.930
-

7.268.350
526.930
462.649

13.738.907

b)

(*) 3,61
-

8.257.929

Uzun vadeli banka kredileri

Uzun vadeli krediler
Euro krediler
Eksi, cari dönem taksitleri

(*)
(**)

31 Aralik 2007
Faiz
orani (%)

Döviz
tutari

YTL
karsiligi

23.250.000

41.798.850

30 Eylül 2008
Faiz
orani (%)

Döviz
tutari

YTL
karsiligi

31 Aralik 2007
Faiz
orani (%)

(**) (*) 4,62- 5,86 20.750.000

35.486.650

(**)(*) 3,61- 5,91

(11.685.700)

(7.268.350)

30.113.150

28.218.300

alti ayda bir faiz ödemeli; sabit faiz oranli
alti ayda bir faiz ödemeli; degisken faiz oranli

Sirket’in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle, kredilerle ilgili vermis oldugu bir teminat
bulunmamaktadir.
30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle, Sirket’in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme plani
asagidaki gibidir:

1 yildan az
1-5 yil ve sonrasi(*)
Eksi, uzun vadeli finansal borçlarin kisa vadeli kisimlari
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
(*)

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

12.731.909
30.113.150

7.661.428
28.218.300

(12.731.909)

(7.661.428)

30.113.150

28.218.300

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli krediler içerisinde yer alan 16.750.000 Euro tutarindaki
kredilerin vadesi 6 ve 7 yildir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

8.

Finansal borçlar (devami)

Sirket’in 1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olan UFRS 7 “Finansal Araçlar” kapsaminda kullanmakta
oldugu kredilerinin faiz oranlarinin duyarlilik analizini yaparak 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren
dönemde gelir tablosu üstündeki etkilerinin asagidaki gibi oldugunu saptamistir:
Faiz orani degisimi

Gelir/(gider) etkisi

15%
(10%)

(287.806)
315.503

Euro

9.

Diger finansal yükümlülükler

Diger kisa vadeli finansal yükümlülükler

Factoring borçlari
Vadeli döviz alim satim sözlesmeleri tahakkuklari (*)

(*)

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

6.266.639
107.245

4.658.800
2.410.984

6.373.884

7.069.784

Sirket yabanci para dalgalanmalari sonucu ortaya çikabilecek risklerden korunmak amaciyla yil
içerisinde forward anlasmalari yapmistir. Vadesi gelmemis forward ve opsiyon anlasmalarinin
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle toplami 500.000 Euro’dur. Sirket açik olan bu forward anlasmalari
için ilisikteki finansal tablolara 107.245YTL tutarinda gider tahakkuku yansitmistir (Not 22). Söz
konusu forward ve opsiyon anlasmalarinin 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadeleri ve degerleme
kuru asagidaki gibidir:

Baz döviz cinsi
EUR

Baz tutar

Vade

Degerleme kuru

500.000

24/10/08

1.9280

Vadesi gelmemis forward ve opsiyon anlasmalarinin 31 Aralik 2007 tarihi itibariyle toplami 25.038.000
A.B.D. Dolaridir. Sirket açik olan bu forward anlasmalari için ilisikteki finansal tablolara 2.410.984 YTL
tutarinda gider tahakkuku yansitmistir. Söz konusu forward ve opsiyon anlasmalarinin 31 Aralik 2007
tarihi itibariyle vadeleri ve degerleme kuru asagidaki gibidir:
Baz döviz cinsi

Baz tutar

Vade

Degerleme kuru

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.038.000

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

1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3990
1.3835
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

10.

Ticari alacak ve borçlar

a)

Ticari Alacaklar, net

Ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Süpheli alacaklar
Eksi : Süpheli alacak karsiligi

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

18.528.791
86.640.553
4.533.511
(4.533.511)

15.431.651
82.904.112
3.596.591
(3.596.591)

105.169.344

98.335.763

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Sirket’in ticari alacaklari karsiliginda müsterilerinden almis oldugu teminat
tutari 80.770.066 YTL’dir (31 Aralik 2007 - 72.757.842 YTL).
30 Eylül 2008 tarihinde olmamakla birlikte; 31 Aralik 2007 tarihi itibariyle Sirket’in ticari alacaklarinin
4.658.800 YTL’lik kismi kabil-i rücu olarak faktör edilmistir.
30 Eylül 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri içerisinde süpheli ticari alacaklar
hareketi asagidaki gibidir :
30 Eylül 2008

30 Haziran 2007

1 Ocak bakiyesi
Tahsilatlar
Cari yil karsiligi

3.596.591
(524.078)
1.460.998

2.198.790
(354.246)
1.128.281

Dönem sonu bakiyesi

4.533.511

2.972.749

b)

Ticari borçlar, net

Kisa Vadeli
Ticari borçlar
Borç senetleri
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30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

27.655.836
35.363.524

48.074.629
3.735.309

63.019.360

51.809.938

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

11.

Diger alacaklar ve borçlar

a)

Kisa vadeli diger alacaklar

Diger çesitli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar

b)

31 Aralik 2007

103.749
338.041
95.056

190.670
228.576
14.200

536.846

433.446

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

24.364

39.418
4.242

24.364

43.660

Uzun vadeli diger alacaklar

Diger çesitli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

c)

30 Eylül 2008

Kisa vadeli diger borçlar

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Sirket’in, sonraki dönemlerde müsterilerine yapacagi satislar için almis
oldugu 24.326.743 YTL (31 Aralik 2007 - 16.094.622 YTL) tutarinda kisa vadeli avans bulunmaktadir.

12.

Finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlar

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

13.

Stoklar

Hammadde stoklari
Yari mamul stoklari
Mamul stoklari
Ticari emtia stoklari
Eksi: Stok deger düsüklügü karsiligi (Not 28b)

14.

Canli varliklar

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).

15.

Devam eden insaat sözlesmelerine iliskin varliklar

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).

16.

Özkaynak yöntemiyle degerlenen yatirimlar

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).
17.

Yatirim amaçli gayrimenkuller

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).
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30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

7.887.596
2.648.140
10.694.351
3.571.593
(599.441)

4.300.088
1.889.382
5.546.592
2.760.703
(726.815)

24.202.239

13.769.950

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

18.

Maddi varliklar (net)

Maliyet
Yeralti ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makina ve teçhizat
Tasit araçlari
Demirbaslar
Yapilmakta olan yatirimlar
Verilen avanslar

Eksi : Birikmis amortisman
Yeralti ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Tasit araçlari
Demirbaslar

Net defter degeri

Deger
düsüklügü
karsiligi

1 Ocak
2008

Girisler

Çikislar

978.680
30.587.700
74.115.330
880.555
6.731.665
2.147.996
384.666

6.313.706
-

(15.500)
(16.598)
(216.640)
(3.143)
(207.330)

(769.118)
-

115.826.592

6.313.706

(459.211)

(769.118)

- 120.911.969

103.963
2.477.045
36.705.601
464.973
4.828.078

36.244
541.340
4.841.135
54.457
491.231

(323)
(16.598)
(76.340)
(2.167)

(442.729)
-

-

140.207
3.018.062
41.087.409
443.090
5.317.142

44.579.660

5.964.407

(95.429)

(442.729)

-

50.005.909

71.246.932

-

Transferler

49.266
2.099.722
4.287.463
850.119
(7.286.570)
-

30 Eylül
2008

1.027.946
32.671.922
77.617.077
663.915
7.578.641
1.175.133
177.335

70.906.060

Maddi duran varliklarini makul degerlerinin, enflasyona göre düzeltilmis maliyet degerlerinden düsük
oldugu durumlarda söz konusu farklar için deger düsüklügü karsiligi ayrilmistir. Sirket 30 Eylül 2008
tarihinde kullanilmayan kaliplari için 326.389 YTL tutarinda deger düsüklügü karsiligi ayirmis olup
sözkonusu karsilik makine ve teçhizat içinde muhasebelestirilmistir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

18.

Maddi varliklar (net) (devami)

Maliyet
Yeralti ve yerüstü düzenleri
Arsa ve Binalar
Makina ve teçhizat
Tasit araçlari
Demirbaslar
Yapilmakta olan yatirimlar
Verilen avanslar

Eksi : Birikmis Amortisman
Yeralti ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Tasit araçlari
Demirbaslar

Net defter degeri

1 Ocak
2007

Girisler

488.259
14.405.365
62.998.592
160.658
6.218.409
5.635.266
420.076

30 Eylül
2007

Çikislar

Transferler

17.653.338
871.167

(36.460)
(58.434)
-

322.800
144.462
10.884.305
120.750
327.968
(11.800.285)

811.059
14.549.827
73.846.436
281.408
6.487.943
11.488.320
1.291.243

90.326.625

18.524.505

(94.895)

-

108.756.236

50.052
2.152.514
31.224.504
119.932
4.398.109

26.961
243.738
4.258.429
70.693
428.648

(36.460)
(38.893)

-

77.013
2.396.252
35.446.472
190.625
4.787.865

37.945.111

5.028.469

(75.353)

-

42.898.227

52.381.514

65.858.009

Piyasa degerlemeleri (rayiç deger tespiti)
Sirket’e ait arsa ve binalar ilk olarak 2002 yilinda Gayrimenkul Ekspertiz Degerleme Anonim Sirketi
tarafindan yeniden degerlemeye tabi tutulmustur. Bahsi geçen maddi varliklarin yeniden degerlemesi
halihazirdaki kullanim amaciyla piyasa degeri üzerinden yapilmistir.
Yeniden degerlenmis varliklarin satilmasi halinde bu varliklara ait olan yeniden degerleme fonlari
dagitilmamis karlar hesabina aktarilmaktadir. Ayrica varligin tasinan yeniden degerlenmis degeri baz
alinarak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk günkü degeri baz alinarak hesaplanan amortisman
arasindaki fark, maddi varlik kullanildikça yillik olarak yeniden degerleme fonundan dagitilmamis
karlar hesabina aktarilmaktadir.
Sirket, yukarida belirtilen varliklari yeniden degerlemeye tabi tutmamis olsa idi, söz konusu varliklarin
net defter degeri 30 Eylül 2008 itibariyle 2.134.354YTL (31 Aralik 2007 – 2.338.780 YTL) olacakti.
Sirket kendisine ait olan arsa ve binalarin rayiç degerleri üzerinde herhangi bir degisim olup
olmadiginin tespiti amaciyla 2006 yili içersinde Lotus Gayrimenkul Ekspertiz Degerleme Anonim
Sirketi’ne yeniden degerleme çalismasi yaptirmistir. Bu degerleme çalismasi sonucunda hazirlanan 3
Nisan 2006 tarihli raporda, net defter degeri 11.933.733 YTL olan arsa ve binalarin rayiç degeri
11.990.000 YTL olarak belirtilmistir. Sirket olusan bu yeni rayiç deger ile varliklarin tasinan degeri
arasinda önemli bir fark olusmadigindan dolayi farki kayitlarina yansitmamistir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

18.

Maddi varliklar (net) (devami)

Duran varlik deger artis fonu
30 Eylül 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle özsermaye altinda yer alan ertelenmis vergiye konu kalemler
asagidaki gibidir:

Duran varlik deger artis fonu

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

7.012.930

7.165.703

Bu arsa ve binalar üzerindeki deger artis fonunun hareketi asagidaki gibidir:
1 Ocak 2008

7.165.703

Deger artis fonundan birikmis karlara aktarilan yeniden degerlenmis
tutarlar üzerinden hesaplanan amortisman farki (ertelenmis vergi netlenmis)

(152.773)

30 Eylül 2008

7.012.930

Finansal kiralama
Sirket’in, finansal kiralama yoluyla edinmis oldugu maddi varliklar, bilançoda kira baslangiç tarihindeki
rayiç degeri ya da daha düsükse minimum kira ödemelerinin bugünkü degeri üzerinden
yansitilmaktadir. Finansal kiralama yoluyla edinilmis tasitlar ve bilgisayarlar bilançoda maddi varliklar
hesabi içerisinde gösterilmektedir. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bilgisayarlarin net defter degerleri
8.573 YTL (31 Aralik 2007 - 27.862 YTL)’dir.
Aktiflestirilmis finansman giderleri
30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle sabit kiymetler üzerinde aktiflestirilmis finansman
gideri bulunmamaktadir.
Tamamiyla amorte olmus maddi varliklar
30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle tamamiyla amorte olmus maddi varliklarin tutari
sirasiyla 22.342.264 YTL ve 21.561.042 YTL’dir.
Varliklar üzerinde rehin ve ipotekler
Sirket’in 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle maddi varliklari üzerinde ipotek veya rehin
bulunmamaktadir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
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19.

Maddi olmayan varliklar (net)

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle maddi olmayan varliklarin hareket tablosu asagidaki gibidir:
Maliyet
Lisans
Ticari marka
Endüstriyel tasarim
Bayi listesi
Haklar ve diger

1 Ocak 2008

Girisler

Transferler

30 Eylül 2008

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
794.297

42.400

-

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
836.697

-

8.029.706

7.987.306
Birikmis itfa paylari
Haklar ve diger
Bayi listesi

Net defter degeri

669.294
341.132

87.533
85.283

-

756.827
426.415

1.010.426

172.816

-

1.183.242

6.976.880

6.846.463

30 Haziran 2007 tarihi itibariyle maddi olmayan varliklarin hareket tablosu asagidaki gibidir:
1 Ocak 2007
Maliyet
Lisans
Ticari Marka
Endüstriyel Tasarim
Bayi Listesi
Haklar ve diger

Birikmis itfa paylari
Endüstriyel tasarim, bayi listesi, haklar ve diger

Net defter degeri

20.

Girisler

30 Eylül 2007

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
628.860

-

859.735
3.987.406
71.645
2.274.223
628.860

7.821.869

-

7.821.869

822.058

205.880

1.027.938

822.058

205.880

1.027.938

6.999.811

6.793.932

Serefiye

Sirket, 21 Ekim 2004 tarihinde Pilsa A.S. (Pilsa)’den “Winsa” ticari markasi altinda gerçeklestirilen
faaliyetlerini satin almistir. Sirket sözkonusu satin alma dahilinde elde etmis oldugu belirlenebilen
varlik ve yükümlülükleri, UFRS 3 “Isletme Birlesmeleri” uyarinca, anlasmanin yürürlülük tarihi olan 1
Aralik 2004 tarihindeki rayiç bedelleri ile kayitlarina almis ve satin alma maliyeti ile belirlenebilen varlik
ve yükümlülüklerin rayiç bedelleri arasinda kalan degeri, ertelenmis vergi etkisi düsüldükten sonra,
serefiye olarak kayitlarina yansitmistir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
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20.

Serefiye (devami)

30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibari ile pozitif serefiye tutari 655.882 YTL’dir.
31 Aralik 2007 tarihi itibariyle Sirket UFRS 3 kapsaminda tasinan serefiye tutarinda bir deger
düsüklügü olup olmadiginin analizini “Winsa” markasini ayri bir nakit üreten birim olarak
degerlendirerek yapmis ve sonuç olarak “Winsa” ticari markasi adi altinda gerçeklestirilen faaliyetlerle
ilgili tasinan serefiye tutarinda bir deger düsüklügü karsiligi ayrilmasina gerek olmadigi tespit
edilmistir.

21.

Devlet tesvik ve yardimlari

Yatirim tesvik belgeleri
30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle Sirket’in sahip oldugu tesvik belgeleri kapatilmis olup
yeni bir tesvik belgesi bulunmamaktadir.

22.

Karsiliklar, kosullu varlik ve yükümlülükler

Borç karsiliklari

Garanti karsiligi
Kullanilmamis izin karsiligi
Diger

Garanti karsiligi
1 Ocak
Cari yil karsiligi

Kullanilmamis izin karsiligi
1 Ocak
Cari yil karsiligi

(31)

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

445.131
457.269
12.488

400.927
310.072
12.488

914.888

723.487

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

400.927
44.204

350.771
50.156

418.167

400.927

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

310.072
147.197

310.072

457.269

310.072
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22.

Karsiliklar, kosullu varlik ve yükümlülükler (devami)

Operasyonel kiralama
Sirket’in toplam tutari 462.463 Euro, 193.932 ABD Dolari ve 321.036YTL (31 Aralik 2007 - 379.999
Euro, 727.116 ABD Dolari) olan operasyonel kiralamalari, araba ve depo kiralarindan olusmakta olup,
vadeleri 1 yil ile 2 yil arasinda degismektedir. Bu tutarlarin 431.521 Euro ve 13.649 ABD Dolari olan
kisminin vadeleri 2 yildir.
Teminat mektuplari
Sirket’in, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle alinan kredilere karsilik olarak bankalara verilmis harici garanti
mektubu yoktur (31 Aralik 2007 – Yoktur.) Ancak, tedarikçilere ve gümrük ve çesitli devlet
makamlarina verilmis 4.813.325 YTL ve tedarikçilerden alinmis 430.440 YTL (31 Aralik 2007 –
tedarikçilere ve gümrük ve çesitli devlet makamlarina verilmis 17.587.341 YTL ve tedarikçilerden
alinmis 1.438.125 YTL) tutarinda teminat mektubu ve teminat senedi bulunmaktadir.
Forward ve opsiyon sözlesmeleri
Sirket’in 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle açik olan dört adet forward sözlesmelerinin toplam tutari 500.000
EUR’dur. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle döviz kurlarinin yapilan forward sözlesmelerinde belirlenmis
olan kurlardan daha düsük gerçeklesmesi neticesinde Sirket, sözkonusu sözlesmelerin piyasa
degeriyle degerlenmesi ile olusan 107.245 YTL’lik karsilik giderini (Not 33) ilisikteki finansal tablolara
yansitmistir (Not 9).
23.

Taahhütler

Ihracat taahhütleri
30 Eylül 2008 tarihi itibariyle alinan ihracat tesvikleriyle ilgili toplam 8.080.000 ABD Dolari (31 Aralik
2007 – 5.370.000 ABD Dolari) tutarinda ihracat taahhüdü bulunmaktadir.

24.

Çalisanlara saglanan faydalar

Kidem tazminati karsiligi
Sirket, mevcut is kanunu geregince, en az bir yil hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile isten
ayrilan veya istifa ve kötü hal disindaki nedenlerle isine son verilen personele kidem tazminati
ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yili için bir aylik maas tutari kadardir ve bu
miktar 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 2.088 YTL (31 Aralik 2007 – 2.030 YTL) ile sinirlandirilmistir.
1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren kidem tazminati tavani 2.173 YTL'ye yükselmistir.
UFRS’ye göre, Sirket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir.
Sirket, kidem tazminati karsiligini, “Projeksiyon Metodu” kullanarak, Sirket’in geçmis yillardaki
personel hizmet süresini tamamlama ve kidem tazminatina hak kazanma konularindaki deneyimlerini
baz alarak hesaplamis ve ilisikteki finansal tablolara yansitmistir. Kidem tazminati karsiligi,
çalisanlarin emekliligi halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülügün bugünkü degeri
hesaplanarak ayrilir. Buna bagli olarak, 30 Haziran 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle yükümlülügü
hesaplamak için kullanilan aktüer varsayimlari asagidaki gibidir:

(32)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

24.

Çalisanlara saglanan faydalar (devami)

Iskonto orani
Tahmin edilen maas artis orani

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

%11,00
%5,00

%11,00
%5,00

30 Eylül 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için kidem tazminati yükümlülük
hareketleri asagidaki gibidir:
30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

1 Ocak
Yil içinde ödenen
Faiz gideri
Cari yil karsiligi ve aktüeryal kayip, net

1.327.675
(122.876)
109.532
242.101

1.089.928
(22.610)
89.919
217.246

30 Haziran

1.556.431

1.374.483

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

1.603.687
132.954
110.925
(2.258)
2.402
182.501

745.481
6.848
274.416
125.520
241
65.573
125.720

2.030.211

1.343.799

25.

Emeklilik planlari

Yoktur (31 Aralik 2007- Yoktur).

26.

Diger varlik ve yükümlülükler

a)

Diger dönen varliklar

Verilen siparis avanslari (*)
Pesin ödenen sigorta giderleri
Is avanslari
Pesin ödenen vergi (Not 35)
Personel avanslari
Pesin ödenen kiralar
Diger

(*)

Bu tutarin 1.564.589 YTL’lik kismi yoldaki mallardan olusmaktadir (31 Aralik 2007 - 697.490
YTL).
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26.

Diger varlik ve yükümlülükler (devami)

b)

Diger kisa vadeli yükümlülükler

Ödenecek sosyal güvenlik primleri
Ödenecek diger vergi ve fonlar
Personele borçlar
Yoldaki mallar
Diger

c)

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

573.640
1.371.627
392.849
160.671
58.264

384.093
978.369
887.611
5.702

2.557.051

2.255.775

30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

404.157
-

257.599
1.691

404.157

259.290

Diger duran varliklar

Satilmaya hazir gayrimenkuller
Gelecek yillara ait abonelik giderleri

30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihi itibariyle satilmaya hazir gayrimenkuller süpheli alacaga
dönüsmüs alacaklara istinaden müsterilerden alinan arsa, dükkân ve binalardir.Sirket yönetiminin
amaci söz konusu gayrimenkullerin kisa bir süre içerisinde elden çikarilmasidir.

27.

Özkaynaklar

a)

Sermaye ve sermaye yedekleri

Sirket’in kayitli sermaye tavani 120.000.000 YTL’dir (31 Aralik 2007 - 120.000.000 YTL). Sirket’in 21
Eylül 2006 tarihinde gerçeklesen Yönetim Kurulu toplantisinda, kayitli sermaye tavaninin 40.000.000
YTL’den 120.000.000 YTL’ye yükseltilmesine karar verilmistir. Sirket’in kayitli sermaye tavaninin
yükseltilmesi ve Esas Sözlesmesi’ndeki 6. ve 7. maddelerde gerekli degisiklikler yapilmasi için Sanayi
ve Ticaret Bakanligi Is Ticaret Genel Müdürlügü’nden 22 Kasim 2006 tarihinde gerekli izinler
alinmistir. Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre 6 Nisan 2007 tarihinde yapilan Genel Kurul
toplantisinda Genel Kurul onayini takiben, tescil ve ilan islemleri yapilmis olup 25 Nisan 2007 tarih ve
6794 sayili Ticaret Sicil Gazetesinde yayinlanmistir.

(34)
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27.

Özkaynaklar (devami)

30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle Sirket’in sermaye ve ortaklik yapisi asagidaki gibidir:
30 Eylül 2008
YTL
Pay (%)

31 Aralik 2007
YTL Pay (%)

Deceuninck
Halka arz

58.100.520
1.466.380

97,54
2,46

44.248.235
1.116.765

97,53
2,47

Yasal kayitlardaki ödenmis sermaye

59.566.900

100,00

45.365.000

100,00

Enflasyon düzeltme farki

7.840.703

7.840.703

67.407.603

53.205.703

Sirket’in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle tarihsel ödenmis sermaye tutari sirasiyla,
59.566.900YTL ve 45.365.000 YTL olup, bu tutar her biri 1 Ykr tutarindaki 5.956.690.000 ve
4.536.500.000 adet hisseden olusmaktadir.
30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle Sirket’in sermayesine karsilik çikarilmis hisse senedi
adetlerinin hareket tablosu asagidaki gibidir:

Hisse adetleri

YTL

Hisse adetleri

31 Aralik 2007
YTL

1 Ocak
Birikmis karlardan/Geçmis yil karlarindan
transfer edilen bedelsiz

4.536.500.000

45.365.000

4.116.213.326

41.162.133

1.420.190.000

14.201.900

420.286.674

4.202.867

Dönem sonu

5.956.690.000

59.566.900

4.536.500.000

45.365.000

30 Eylül 2008

20 Mayis 2008 tarih ve 9 No’lu yönetim kurulu karari ile 45.365.000 YTL tutarindaki Sirket ödenmis
sermayesinin 59.566.900 YTL’ye yükseltilmesine karar verilmistir. 16 Mayis 2008 tarihinde de söz
konusu artirimin, 14.198.666 YTL’si 2007 yili karindan, 3.234 YTL’si Olaganüstü Yedeklerden
karsilanmis olup sermaye hesaplarina aktarilmistir.
Sermaye artirimi talebi Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan 9 Haziran 2008 tarihli 41/622 sayili Kurul
karari ile uygun görülmüs ve onaylanmistir.17 Haziran 2008 tarihinde Izmir Ticaret Sicil Memurlugu’na
basvurulmus; ayni gün tescil edilmis ve 23 Haziran 2008 tarih/ 7089 sayili Ticaret Sicil Gazetesinde
yayinlanmistir.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Seri : XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal
Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi”ne göre hazirlanmis
Finansal tablolara iliskin dipnotlar (devami)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi (YTL))

27.

Özkaynaklar (devami)

Duran varlik deger artis fonu
Sirket’e ait arsa ve binalar ilk olarak 2002 yilinda Gayrimenkul Ekspertiz Degerleme Anonim Sirketi
tarafindan yeniden degerlemeye tabi tutulmustur. Bahsi geçen maddi varliklarin yeniden degerlemesi
halihazirdaki kullanim amaciyla piyasa degeri üzerinden yapilmis ve tasinan degerleri ile piyasa
degerleri arasindaki fark sermaye yedeklerinin altinda duran varlik deger artis fonuna yansitilmistir.
Sirket kendisine ait olan arsa ve binalarin rayiç degerlerini güncelleyebilmek için 2006 yili içersinde
Lotus Gayrimenkul Ekspertiz Degerleme Anonim Sirketi ne çalisma yaptirmistir. Bu degerleme
çalismasi sonucundan hazirlanan 3 Nisan 2006 tarihli raporda, net defter degeri 11.933.733 YTL olan
arsa ve binalarin rayiç degeri 11.990.000 YTL olarak belirtilmistir. Sirket olusan bu yeni rayiç deger ile
varliklarin tasinan degeri arasinda önemli bir fark olusmadigindan dolayi, olusan farki kayitlarina
yansitmamistir.
Yeniden degerlenmis varliklarin satilmasi halinde bu varliklara ait olan duran varlik deger artis fonlari
dagitilmamis karlar hesabina aktarilmaktadir. Ayrica varligin tasinan yeniden degerlenmis degeri baz
alinarak hesaplanan amortisman ile aktifin ilk günkü degeri baz alinarak hesaplanan amortisman
arasindaki fark, maddi varlik kullanildikça yillik olarak duran varlik deger artis fonundan dagitilmamis
karlar hesabina aktarilmaktadir.
b)

Kar yedekleri ve geçmis yil karlari/zararlari

Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu uyarinca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden olusmaktadir. Türk
Ticaret Kanununa göre, yasal yedekler sirketin tarihi ödenmis sermayesinin %20’sine ulasincaya
kadar, yillik safi karin %5’i birinci yasal yedekler olarak ayrilmaktadir. Ikinci yasal yedek ise, Sirket’in
ödenmis sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kar dagitiminin üzerinden %10 oraninda ayrilmaktadir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmis sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece
dagitilamaz, fakat kar yedeklerinin tükendigi noktada zararlari kapatmak için kullanilabilirler.
Halka açik sirketler, kar payi dagitimlarini SPK’nin öngördügü sekilde asagidaki gibi yaparlar:
25 Subat 2005 tarih 7/242 sayili SPK karari uyarinca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net
dagitilabilir kar üzerinden SPK’nin asgari kar dagitim zorunluluguna iliskin düzenlemeleri uyarinca
hesaplanan kar dagitim tutarinin, tamaminin yasal kayitlarda yer alan dagitilabilir kardan
karsilanabilmesi durumunda, bu tutarin tamaminin, karsilanmamasi durumunda ise yasal kayitlarda yer
alan net dagitilabilir karin tamami dagitilacaktir. SPK düzenlemelerine göre hazirlanan finansal
tablolarda veya yasal kayitlarin herhangi birinde dönem zarari olmasi durumunda ise kar dagitimi
yapilmayacaktir.
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27.

Özkaynaklar (devami)

Seri: XI, No: 25 sayili Teblig Kisim 15 Madde 399 uyarinca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
denklestirme isleminde ortaya çikan ve “geçmis yillar zarari”nda izlenen tutarin, SPK’nin kar dagitimina
iliskin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmis finansal tablolara göre dagitilabilecek kar
rakami bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alinmasi esastir. Bununla birlikte, “geçmis yillar
zarari”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kari ve dagitilmamis geçmis yil karlari, kalan zarar
miktarinin ise sirasiyla olaganüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin
enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi
mümkün bulunmaktadir. Ayrica, iç kaynaklardan yapilacak sermaye artirimlarinda SPK muhasebe
uygulamalari sonucunda bulunan tutarlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayitlardaki tutardan
düsük olani esas alinacaktir.
SPK’nin 18 Ocak 2007 tarih ve 2/53 sayili karari ile sirketlere, 2006 yili karlarindan yapacaklari kar payi
dagitimlari ile ilgili olarak, Seri: XI, No: 25 sayili teblig uyarinca SPK Muhasebe Standartlari’na uygun
olarak hazirlanan finansal tablolar esas alinarak hesaplanan dagitilabilir karin en az %20’si (2005 yili
karlarina iliskin olarak %30) oraninda kar dagitimi zorunlulugu getirilmistir. Bu dagitim sirketlerin genel
kurullarinin alacagi karara bagli olarak nakit olarak ya da dagitilabilir karin %20’sinden asagi olmamak
üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi
dagitilmasi suretiyle gerçeklestirilebilecektir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklari ile olaganüstü yedeklerin kayitli degerleri bedelsiz sermaye
artirimi; nakit kar dagitimi ya da zarar mahsubunda kullanilabilecektir.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle Sirket'in yasal kayitlarinda yer alan yedekler,
geçmis yil zararlari ve dönem karlari asagidaki gibi olup, tamami tarihi maliyet esasina göre ifade
edilmistir :
30 Eylül 2008

31 Aralik 2007

3.567.427
17
5.757.440

2.820.128
3.251
14.945.964

Yasal yedekler
OIaganüstü yedekler
Net dönem kari/(zarari)
Emisyon primleri

Emisyon primleri hisse senetlerinin piyasa fiyatlariyla satilmasi sonucu elde edilen nakit girislerini ifade
eder, Bu primler özkaynaklar altinda gösterilir ve dagitilamaz.

28.

Satislar ve satislarin maliyeti

a)

Satis gelirleri (net)

Yurtiçi satislar
Yurtdisi satislar

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

123.190.315
33.785.109

45.999.095
14.396.691

123.605.090
27.959.185

46.584.170
12.085.317

156.975.424

60.395.785

151.564.275

58.669.488
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28.

Satislar ve satislarin maliyeti (devami)

b)

Satislarin maliyeti
1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

Direkt hammadde yari mamul ve malzeme
giderleri
Direkt isçilik giderleri
Tükenme paylari ve amortisman giderleri
Diger üretim giderleri
Toplam üretilen malin maliyeti

81.225.071
1.686.347
6.135.958
12.348.652
101.396.029

31.452.223
525.847
2.505.239
3.901.940
38.385.248

72.166.869
1.818.331
4.476.329
10.049.431
88.510.960

24.403.238
590.838
1.579.849
3.180.482
29.754.407

Mamül degisimi
Dönem basi mamül
Dönem sonu mamül

(5.147.759)
5.546.592
(10.694.351)

(865.799)
(865.799)

(3.131.915)
7.933.993
(11.065.908)

3.770.732
3.770.732

18.887.402
2.760.703
19.698.292
(3.571.593)

6.732.057
6.388.372
343.685

23.070.369
3.545.038
15.666.938
3.858.392

9.605.809
11.053.755
(1.447.946)

115.135.671

44.251.505

108.449.414

43.130.948

Üretim

30 Eylül 2008
Satis

Üretim

30 Eylül 2007
Satis

40.790.439

35.335.731

35.621.084

33.986.445

Ticari mal degisimi
Dönem basi ticari mal
Alimlar
Dönem sonu ticari mal

c)

Üretim ve satis miktarlari

PVC (kg)

29.

Pazarlama, satis ve dagitim; genel yönetim giderleri

Satis ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri

a)

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

20.694.014
9.653.262

6.837.397
2.999.064

20.292.110
8.298.813

5.784.744
2.800.998

30.347.276

9.836.461

28.590.923

8.585.742

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

6.205.168
2.837.052
4.254.680
1.168.224
1.537.452
990.932
341.363
74.966
367.725
2.916.452

2.112.448
757.671
1.693.736
396.308
216.212
237.531
106.708
5.996
121.896
1.188.891

5.046.046
3.789.602
4.011.960
1.110.842
1.344.253
1.209.531
383.287
205.199
320.991
2.870.399

1.686.698
287.871
1.458.111
360.573
223.451
252.759
139.179
38.969
109.021
1.228.113

20.694.014

6.837.397

20.292.110

5.784.745

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

Satis ve pazarlama giderleri

Personel giderleri
Reklam giderleri
Gümrükleme ve nakliye giderleri
Kira gideri
Fuar sergi ve showroom giderleri
Bayi tesvik ve toplanti giderleri
Tükenme paylari ve amortisman giderleri
Promosyon giderleri
Tasit gideri
Diger

(38)
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29.

Pazarlama, satis ve dagitim ; genel yönetim giderleri (devami)

b)

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Danismanlik hizmetleri
Süpheli alacak karsiligi
Tükenme paylari ve amortisman giderleri
Sigorta giderleri
Vergi ve benzeri giderler
Kirtasiye giderleri
Kidem tazminati gideri
Diger

30.

Niteliklerine göre giderler

a)

Amortisman ve itfa giderleri

Üretim maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satis ve pazarlama giderleri

b)

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

3.715.067
1.681.684
1.460.979
290.428
152.016
188.349
51.673
375.955
1.737.111

1.106.292
564.158
669.597
105.168
46.950
5.556
12.452
90.222
398.669

3.158.933
1.752.822
1.128.281
374.734
204.592
147.626
56.245
284.555
1.191.025

1.036.235
530.754
488.109
120.703
64.164
52.097
97.278
411.659

9.653.262

2.999.064

8.298.813

2.800.998

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

5.504.166
290.428
341.363

1.873.447
105.168
106.708

4.476.329
374.734
383.287

1.579.849
120.703
139.179

6.135.958

2.085.324

5.234.349

1.839.731

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

11.943.794
2.189.883

3.721.079
867.084

10.709.103
1.305.192

3.199.857
790.085

498.831

43.225

307.165

104.087

14.632.508

4.631.388

12.321.460

4.094.029

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

Personel giderleri

Maaslar ve ücretler
Diger sosyal giderler
Kidem tazminati ve kullanilmayan izin
karsiligi, net
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31.

Diger faaliyet gelir/giderleri

a)

Diger faaliyetler gelirleri

Hurda satis kari, net
Sayim fazlaliklari
Bedelsiz numune gelirleri
Süpheli alacak tahsilati
Sabit kiymet satis kari, net
Diger

b)

203.052
15.891
13.049
524.078
47.099
295.173

54.222
2.825
(117.002)
84.770
20.037
96.459

187.643
61.866
354.246
95.707
185.899

129.909
32.968
99.652
63.281
34.648

1.098.342

141.311

885.361

360.457

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

(45.533)

(14.146)

(45.020)

(15.418)

(326.389)
(108.860)
(8.780)
(198.294)

(63.501)
(3.353)
(4.210)

(1.335)
(9.201)
(110.276)

295
(4.335)
(10.303)

(687.855)

(85.209)

(165.831)

(29.762)

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

5.656.422
6.575.235

(1.519.472)
1.031.565

21.802.339
23.192
5.022.111

8.056.431
(3.882.663)
866.692

12.231.657

(487.907)

26.847.642

5.040.459

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Temmuz 200830 Eylül2008

(2.710.706)
(10.289.766)
(154.017)
(2.511.280)

(746.452)
3.088.529
(89.690)
1.936

(4.283.508)
(16.416.967)
(17.269)
(3.417.693)
(832.530)

(1.889.026)
(5.848.794)
2.125.972
60.351

(15.665.769)

2.254.323

(24.967.967)

(5.551.497)

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

Finansal gelirler

Finansman gelirleri
Kur farki gelirleri
Vadeli islem karlari
Faiz gelirleri
Toplam finansman gelirleri

33.

1 Temmuz 200830 Eylül2008

Diger faaliyet giderleri

Özel islem vergisi
Sabit kiymet deger düsüklügü karsiligi
(Not 18)
Sayim noksanliklari
Sabit kiymet satis gideri
Diger

32.

1 Ocak 2008 30 Eylül 2008

1 Ocak 2007- 1 Temmuz 2007 30 Eylül 2007
30 Eylül 2007

Finansal giderler

Finansman giderleri
Faiz giderleri
Kur farki giderleri
Finansal kiralama faiz giderleri
Vadeli islem giderleri
Diger finansal giderler
Toplam finansman giderleri
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34.

Satis amaciyla elde tutulan varliklar ve durdurulan faaliyetler

Yoktur (30 Eylül 2007 - Yoktur).

35.

Vergi varlik ve yükümlülükleri

Sirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuati ve uygulamalarina tabidir.
Türkiye'de, kurumlar vergisi orani %20’dir (31 Aralik 2007 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili oldugu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayin yirmi besinci günü aksamina kadar beyan edilmekte ve
ilgili ayin sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuati uyarinca üçer aylik dönemler
itibariyle olusan kazançlar üzerinden %20 (2007 - %20) oraninda geçici vergi hesaplanarak
ödenmekte ve bu sekilde ödenen tutarlar yillik kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup
edilmektedir.
Finansal zararlar olustuklari yili takip eden en fazla 5 yil boyunca tasinabilirler. Vergi beyanlari ve ilgili
muhasebe kayitlari vergi dairesince bes yil içerisinde incelenebilmektedir. 2003 yilinda yürürlüge giren
vergi barisi kanunu ile bu imkâni kullanan mükelleflere vergi incelemeleri ve ilave matrahlarda
muafiyet hakki taninmistir. Bu kanuna göre, bu opsiyonu kullanmayi seçen sirketler ayni zamanda
ayni yil gerçeklesen finansal zararlarinda %50 oraninda bir indirim yapmayi da kabul etmislerdir.
Türkiye’de mukim anonim sirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve
muaf tutulanlar haricindekilere yapilanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kisilere ve
Türkiye’de mukim olmayan tüzel kisilere yapilan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.
Türkiye’de mukim anonim sirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim sirketlere yapilan temettü
ödemeleri gelir vergisine tabi degildir, Ayrica karin dagitilmamasi veya sermayeye eklenmesi
durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadir.
30 Eylül 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi asagida özetlenmistir:
30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

Cari yil kurumlar vergisi
Dönem içinde pesin ödenen vergi

1.554.065
(256.125)

3.569.125
(2.195.655)

Pesin ödenen / ödenecek gelir vergisi

1.297.940

1.373.470

30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren döneme ait toplam verginin dagilimi asagidaki gibidir :
30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

Cari dönem yasal vergi gideri
Ertelenmis vergi gideri

1.554.065
256.046

3.569.125
593.688

Toplam vergi gideri, net

1.810.111

4.162.813
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35.

Vergi varlik ve yükümlülükleri (devami)

30 Eylül 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerine iliskin gelir tablosunda
yansitilan cari vergi gider karsiliginin analizi asagida sunulmustur :
30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

Vergi karsiligi öncesi kar

8.468.851

17.123.142

%20 üzerinden vergi gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Kurumlar vergisinden istisna gelirler
Vergi oranindaki degisiklik
Diger düzeltme kalemlerinin etkisi

1.693.770
205.952
(114.188)

3.424.628

24.577

373.811
(649.606)
1.013.980

Vergi gider karsiligi

1.810.111

4.162.814

30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle, ertelenmis vergiye konu olan geçici farklar ve etkin
vergi oranlari kullanilarak hesaplanan ertelenmis vergi yükümlülügünün dagilimi asagida
özetlenmistir:
Ertelenmis Vergi Aktif/(Pasifi)
30 Eylül 2008
31 Aralik 2007

Ertelenmis Vergi Geliri/(Gideri)
30 Eylül 2008
31 Aralik 2007

Gider tahakkuklari
Kidem tazminati karsiligi
Kullanilmamis izin karsiligi
Alacak reeskontu
Borç reeskontu
Amortisman süre farklari, sabit kiymet yeniden
degerlemesi ve maddi olmayan varliklarin
UFRS 3 uyarinca degerlenmesinin etkisi
Diger geçici farklar

647.766
402.740
91.454
657.111
(302.736)

1.041.606
265.535
62.014
541.304
(211.306)

(393.840)
137.205
29.440
115.806
(91.430)

571.873
47.549
62.014
(9.792)
(77.456)

(6.564.332)
183.798

(6.328.893)
1.586

(235.439)
182.213

(1.275.315)
(97.714)

Ertelenmis vergi yükümlülügü , net

(4.884.200)

(4.628.154)

(256.046)

(778.841)

30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemi ve 31 Aralik 2007 tarihinde sona eren hesap
dönemine ait ertelenen vergi yükümlülügünün hareketi asagidaki gibidir :
Ertelenmis Vergi Yükümlülükleri
30 Eylül 2008
31 Aralik 2007
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yansitilan ertelenmis vergi (avantajlari) /
giderleri

4.628.154

3.849.313

256.046

778.841

31 Aralik bakiyesi

4.884.200

4.628.154
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36.

Hisse basina kazanç

Hisse basina kar cari yil net karinin yil içerisinde dolasimda olan hisse adetlerinin agirlikli
ortalamasina bölünmesiyle bulunur.
30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse adetlerinin hareketi asagidaki
gibidir:
Hisse adetleri

30 Eylül 2008

30 Eylül 2007

Dönem/yil basi
Dönem içinde içsel kaynaklardan bedelsiz olarak çikarilan hisse
senetleri
Dönem/yil sonu

4.536.500.000

4.116.213.326

1.420.190.000
5.956.690.000

420.286.674
4.536.500.000

Bunlar disinda rapor tarihi itibariyle ve finansal tablolar hazirlanana kadar adi hisseleri veya
çikarilmasi düsünülen adi hisseleri ilgilendiren bir islem olmamistir.
30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait net dönem kari ve hisse basina
kar rakamlari asagidaki gibidir:
30 Eylül 2008
Net dönem kari
1 Ykr nominal bedelli agirlikli ortalama hisse adetleri
Hisse basina kar (Yeni kurus)*

30 Eylül 2007

6.658.741
12.960.328
5.956.690.000 4.536.500.000
0,1118
0,2176

(*)

Türkiye’de sirketler çesitli içsel kaynaklardan transfer yapmak yoluyla sermayelerini arttirabilir ve
bu sermaye artisi sebebiyle ortaklara paylari nispetinde bedelsiz hisse verebilirler. Hisse basina
kar hesaplanirken bedelsiz hisseler temettü olarak dagitilan hisseler olarak kabul edilmistir. Bu
nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplanirken bu tür hisselerin tüm yil boyunca dolasimda
oldugu kabul edilmistir.

37.

Iliskili taraf açiklamalari

Iliskili taraflardan alacaklar ve borçlar

Deceuninck
Diger Deceuninck istirakleri
Ege Pen A.S. (Ege Pen)
Diger (*)

(*)

Alacak

30 Eylül 2008
Borç

Alacak

31 Aralik 2007
Borç

827.405
4.428.946
-

1.214.016
1.433.204
348.953
578

720.289
2.919.160
-

7.809.543
9.994.583
393.546
578

5.256.351

2.996.751

3.639.449

18.198.250

Geçmis yillarda gerçeklesen temettü dagitimindan kaynaklanan borçlardan olusmaktadir.
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37.

Iliskili taraf açiklamalari (devami)

Sirket’in iliskili kuruluslari ile olan alacak ve borç bakiyeleri ticari nitelik tasimaktadir.
30 Eylül 2008 ve 2007 tarihli ara hesap dönemlerinde Sirket’in iliskili kuruluslarla ilgili islemleri ana
hatlariyla asagidaki gibidir:
30 Eylül 2008

Deceuninck
Diger Deceuninck istirakleri
Ege Pen

Deceuninck
Diger Deceuninck istirakleri
Ege Pen A.S.

Alimlar

Satislar

Sabit kiymet
alimi

2.676.529
1.506.530
-

3.582.458
6.026.371
-

1.081.404
743.239
-

2.141.350
101.683
68.325

4.183.059

9.608.829

1.824.643

2.311.358

Alimlar

30 Eylül 2007
Sabit kiymet
Satislar
alimi

Diger

Diger

10.731.416
2.583.048

5.278.783
4.674.125

7.297.360
79.727

1.799.063
129.427
127.560

13.314.464

9.952.908

7.377.087

2.056.050

Üst düzey yönetime saglanan faydalar
30 Eylül 2008 tarihinde sona eren döneme ait, Yönetim Kurulu baskan ve üyeleriyle, genel müdür,
genel koordinatör, genel müdür yardimcilari gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde saglanan ücret
ve benzeri menfaatler 2.200.000YTL (30 Eylül 2007– 1.162.165 YTL YTL) ödenen ücretler, 473.000
YTL (30 Eylül 2007– 192.654 YTL) Sosyal Sigortalar Kurumlari’na ödenen primler, 134.737 YTL (30
Eylül 2007– 105.157 YTL) tahakkuk etmis yasal kidem tazminati olmak üzere toplam 2.807.737 YTL
(30 Eylül 2007 - 1.459.976 YTL)’dir.

38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteligi ve düzeyi

Yabanci para pozisyonu
Yabanci para riski Sirket'in baslica Amerikan Dolari ve Euro varliklara ve yükümlülüklere sahip
olmasindan kaynaklanmaktadir.
Sirket'in ayrica yaptigi islemlerden dogan yabanci para riski vardir. Bu riskler Sirket'in degerleme para
birimi disindaki para birimi cinsinden mal alimi ve satimi yapmasi ve yabanci para cinsinden banka
kredisi kullanmasindan kaynaklanmaktadir.
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38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteligi ve düzeyi (devami)

Sirket dogal bir riskten korunma yöntemi olan yabanci para cinsinden varliklarini ve borçlarini
dengede tutarak ve de fiyat politikasini kur degisimlerine göre ayarlayarak ve bunlara ek olarak
yabanci para pozisyonunu analiz ederek kontrol edilmekte ve sinirlandirmaktadir. Sirket'in 30 Eylül
2008 ve 31 Aralik 2007 tarihlerindeki net yabanci para pozisyonu asagida detaylandirilmistir.
Toplam bazinda;

A. Döviz cinsinden varliklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A+B)

30 Eylül 2008
(YTL Tutari)

31 Aralik 2007
(YTL Tutari)

35.126.072
(107.454.808)

41.371.443
(96.313.732)

(72.328.736)

(54.942.289)

30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle Sirket’in yabanci para pozisyonu asagida
sunulmustur :

30 Eylül 2008
Nakit ve nakit esdegerleri
Ticari alacaklar+iliskili kuruluslardan alacaklar
Diger kisa vadeli alacaklar
Verilen siparis avanslari
Yabanci para varliklarin toplam YTL karsiligi
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
Ticari borçlar + iliskili kuruluslara borçlar
Kisa vadeli diger borçlar (alinan siparis
avanslar+borç senetleri)
Diger kisa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli krediler
Yabanci para yükümlülüklerin YTL karsiligi

ABD
Dolari

YTL
karsiligi

7.749.190
5.314.288

9.543.903
6.545.078

165.750

Diger yabanci
YTL paralarin YTL
karsiliklari
Karsiligi

Euro

204.138

1.567.684
8.264.008
23.094
97.895

2.818.382
14.857.034
41.518
175.995

-

16.293.118

-

17.892.930

(14.751.206)

(18.167.586)

(7.081.938)
(1.579.056)

(12.731.909)
(2.838.828)

(25.616.937)
(5.088.210)

(31.549.819) (3.210.369)
(6.266.639)
(16.750.000) (30.113.150)

(5.771.602)

(55.984.044)

(51.455.488)

-

-

12.362.284
22.342.137
41.518
380.133

940.025

940.025

35.126.072
(12.731.909)
(21.006.413)

(15.276)

(37.336.697)
(6.266.639)
(30.113.150)

(15.276)

(107.454.808)

Net yabanci para pozisyonu

31 Aralik 2007
Nakit ve nakit esdegerleri
Ticari alacaklar + Iliskili kuruluslardan alacaklar
Verilen siparis avanslari
Yabanci para varliklarin toplam YTL karsiligi
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
Ticari borçlar + Iliskili kuruluslara borçlar
Kisa vadeli diger borçlar (alinan siparis avanslar)
Uzun vadeli krediler

Toplam
YTL
karsiligi

(72.328.736)

ABD
Dolari

YTL
karsiligi

Euro

6.044.259
6.093.403
4.017

7.039.748
7.096.986
4.678

10.202.286
5.622.930
-

-

14.141.412

Diger yabanci
YTL paralarin YTL
Karsiligi
karsiliklari

Toplam
YTL
karsiligi

17.447.950
9.616.334
-

43.368
122.379
-

24.531.066
16.835.699
4.678

27.064.284

165.747

41.371.443

(28.639.512) (33.356.439)
(2.032.207) (2.366.911)
-

(4.479.844)
(13.668.591)
(771.456)
(16.500.000)

(7.661.428)
(23.376.024)
(1.319.343)
(28.218.300)

(15.287)
-

(7.661.428)
(56.732.463)
(3.701.541)
(28.218.300)

Yabanci para yükümlülüklerin YTL karsiligi

- (35.723.350)

-

(60.575.095)

(15.287)

(96.313.732)

Net yabanci para pozisyonu

-

-

-

-

(54.942.289)

(45)
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38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteligi ve düzeyi (devami)

30 Eylül 2008 ve 31 Aralik 2007 tarihleri itibariyle Sirket'in yabanci para (kisa) pozisyonu nedeniyle
yabanci para pozisyonun duyarlilik analizi ve ilgili yabanci para cinsinden kaynaklanacak kar/zarar’i
asagida sunulmustur:
Döviz kurlarindaki
artis

Döviz kurlarindaki
azalis

30 Eylül 2008

ABD Dolari
Euro
Diger

+15%
+15%
+15%

(5.953.639)
(5.034.384)
138.712

(15%)
(15%)
(15%)

5.953.639
5.034.384
(138.712)

31 Aralik 2007

ABD Dolari
Euro
Diger

+2%
+2%
+2%

(345.311)
(559.631)
3.688

(2%)
(2%)
(2%)

345.311
559.631
(3.688)

Toplam ihracat tutari (*)
Toplam ithalat tutari (*)
Ihracatin ithalati karsilama orani (%)

33.785.109
54.877.195
62%

(*)

Sirket’in ilk alti aylik dönemde gerçeklestirdigi toplam ihracat / ithalat tutarlarini ifade etmektedir.

39.

Finansal araçlar(gerçege uygun deger açiklamalari ve finansal riskten korunma
muhasebesi çerçevesindeki açiklamalar)

Rayiç bedel, bir finansal enstrümanin zorunlu bir satis veya tasfiye islemi disinda gönüllü taraflar
arasindaki bir cari islemde el degistirebilecegi tutar olup, eger varsa, olusan bir piyasa fiyati ile en iyi
sekilde belirlenir.
Finansal enstrümanlarin tahmini rayiç bedelleri, Sirket tarafindan mevcut piyasa bilgileri ve uygun
degerleme metodlari kullanilarak tespit edilmistir. Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin
yorumlanmasinda tahminler kullanilir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Sirket’in bir güncel piyasa
isleminde elde edebilecegi tutarlari göstermeyebilir.
Sirket, finansal araçlarin kayitli degerlerinin makul degerlerini yansittigini düsünmektedir.
Finansal varliklar -- Yabanci para cinsinden parasal kalemler bilanço degerinin rayiç degerlerine yakin
olmasi sebebi ile dönem sonu kurlari kullanilarak çevrilmektedir. Finansal aktiflerin, kisa vadeli olmalari
ve kredi kaybinin önemsenmeyecek ölçüde olmasindan dolayi, rayiç degerlerin tasinan degerlerine
yakin oldugu kabul edilir.
Finansal yükümlülükler -- Yabanci para cinsinden parasal kalemler bilanço degerinin rayiç degerlerine
yakin olmasi sebebi ile dönem sonu kurlari kullanilarak çevrilmektedir. Ticari borçlarin ve diger parasal
yükümlülüklerin, kisa vadeli olmasindan dolayi, rayiç degerlerin tasinan degerlerine yakin oldugu kabul
edilir.

(46)
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40.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).

41.

Finansal tablolarin önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolarin açik, yorumlanabilir
ve anlasilabilir olmasi açisindan açiklanmasi gerekli olan diger hususlar

Yoktur (31 Aralik 2007 - Yoktur).

(47)

