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GÜNDEM

1.

Toplanti Divani Seçimi.

2.

Hazir bulunan paysahipleri adina toplanti tutanagini imzalamak üzere toplanti divanina yetki
verilmesi.

3.

2011 yili için, yil içinde yapilan bagimsiz denetim kurulusu seçiminin onaylanmasi.

4.

Bagimsiz Denetim Kurulusu raporunun okunmasi.

5.

Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatina göre hazirlanmis bilanço, kâr ve zarar
hesabi ve mali tablolarin okunmasi ve görüsülmesi.

6.

Bilançonun ve kâr/zarar hesabinin tasdiki.

7.

Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayi yönetim kurulunun ve denetçilerin ayri ayri ibralari.

8.

Kâr hakkinda karar verilmesi.

9.

Yönetim kurulu üye sayisinin tespiti,seçimi ve ücretlerinin tayini.

10. Denetçi sayisinin tespiti,seçimi ve ücretlerinin tayini.
11. VUK. geçici 25. md. geregi yapilan çalisma sonucu olusan geçmis yil enflasyon zararlarinin,
enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farklarindan mahsubu konusunun karara baglanmasi.
12. Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun 334. ve 335. maddeleri uyarinca izin verilmesi.
13. Dilekler
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EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S.
01.01.2010-31.12.2010
FAALIYET RAPORU

1- Sirketin Faaliyet Konusu ve Iletisim Bilgileri
Ege Endüstri ve Ticaret A.S. 1964 yilinda kurulmus ve ticaret sicile tescil edilmistir. Sirketin
faaliyet konusu ana sözlesmesinde yazdigi gibi kara tasit araçlarinda kullanilan parçalarin ve
komponentlerin imali, ihraci, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara tasit araçlarinin ihraci, ithali,
toptan ve perakende ticareti ve bunlarin mümessillik dagiticilik ve komisyonculuk isleridir.
Iletisim Bilgileri:
Merkez (Fabrika)
Telefon
Fax
E-mail

: Kemalpasa Caddesi No: 18
35060 Pibarbasi – IZMIR
: (232) 491 14 00
: (232) 491 15 15
: info@egeendustri.com.tr

2-Ortaklik Yapisi
Sirketimizin sermayesinin %10’undan fazlasina sahip olan ortaklar;

Sermaye
Orani

Sermaye
Payi

Ege Endüstri Holding A.S.

2.004.140.-TL.

% 63.62

Diger Ortaklar

1.145.860.-TL.

% 36.38

TOPLAM

3.150.000.-TL.

%100.00

3-Yönetim Kurulu Yetkileri
Idari meclisi her yil azalar arasindan bir reis, bulunmadigi zamanlarda ona vekalet edecek bir
reis vekili seçer. Teskilata ve hususu ile azalardan komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret
Kanunu’nun 318. maddesinde yazili yetkiler Idare Meclisi’ne birakilmistir.
Idare Meclisi yalniz kendi karariyla reis.reis vekiline ve gerektikçe tayin edebilecegi murahhas
azalarla pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim eebilecegi gibi, Idare Meclisinin en az bir
azasina sirketi temsil yetkisi verilmesi sartiyla temsil selahiyetini de tespit eder.
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4-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
Hüseyin BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Baskani
Görev Süresi: 09 Nisan 1990 – 31 Mart 2011
Sanayici
Mustafa BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Baskan Vekili
Görev Süresi: 29 Mart 2000 – 31 Mart 2011
Bankaci
Ilhan Feyzi GÜREL
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 27 Mart 1991 – 31 Mart 2011
Mühendis
A. Aydin DÜNDAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 27 Mart 1992 – 31 Mart 2011
Iktisatçi
Melda SERMEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 13 Mart 1998 – 31 Mart 2011
Iktisatçi
Ali Ihsan ILKBAHAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 30 Nisan 2004 – 31 Mart 2011
Isletmeci
S. Can KARASIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 08 Nisan 2009 – 31 Mart 2011
Iktisatçi
DENETLEME KURULU
Ender YÜCE
Görev Süresi: 16 Nisan 2010 – 31 Mart 2011
Kemal Osman ILLEZ
Görev Süresi:29 Mart 2007 – 31 Mart 2011
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri’nin görev süresi bir yildir ve yapilacak
Olagan Genel Kurul toplantisina kadardir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret
Kanunu ve diger ilgili mevzuatta tayin ve tesbit bulunan tüm selahiyyetlerle mücehhezdir.
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5-Faaliyet Ortaminda Yasanan Gelismeler

Ege Endüstri, hafif ticari araç segmentinde minibüs, midibüs, kamyonet ve agir ticari araç segmentinde
kamyon, otobüs ve treylerler için aks, aks kovani, süspansiyon sistemleri ve bunlara ait parçalari
tasarlamakta ve üretmektedir.
2010 yilinda iç pazara ilaveten, Amerika Birlesik Devletleri, Brezilya, Ingiltere, Isveç, Fransa, Italya,
Almanya, Bulgaristan, Rusya, Belarus, Finlandiya, Iran, Misir, Hindistan, Çin, ve Avustralya gibi
genis bir cografyaya satis gerçeklestirmis bulunmaktayiz.
Özellikle 2003 yilindan itibaren AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yogun gelismeler ile birlikte
sanayimizin ihracat potansiyeli hizla gelismeye baslamistir. Bu ortamda otomotiv sanayimiz yeni
yatirimlara devam ederek, hizli gelisme sürecini basari ile sürdürmüstür.
2008 yili son çeyreginde baslayan ve 2009 yilinda da devam eden küresel krizin sanayimiz üzerindeki
olumsuz etkileri 2010 yili ilk aylarinda azalmaya baslamistir. Iç Pazar ile birlikte ihracatta da önemli
artislar gerçeklesmistir. Ve 2010 yilinda ülke genelinde otomotiv sanayi üretimi 2008 yili rekoruna
yaklasmis; ancak AB pazarindaki olumsuzluklarin devami nedeni ile beklenen hedeflerin altinda
kalinmistir. Bu nedenle üretimdeki artis, diger krizlerden farkli sekilde daha çok istikrarli olarak artan
iç pazar talebi ile desteklenmistir.
Ihracatimizda en büyük paya sahip müsteriler MAN Nutzfahrzeuge AG, ArvinMeritor, Hendrickson,
Albion ve AAC’dir.
2010 yilinda farkli pazar ve ürünlere yönelik olan çalismalarimiz devam etmistir. Bu çerçevede
Teydeb destekleri ile Ar-Ge çalismalarimiza agirlik verilmis, tasarim ve patent konularinda
girisimlerimiz devam etmistir. Nitekim 2010 yili son aylarinda altyapi çalismalari yapilarak 2011 yili
baslarinda alinan “Ar-Ge Merkezi” belgesi ile bu anlamda öncü firmalardan biri olduk.
2009 yilinda küçük partiler ve numuneler bazinda satislari gerçeklesen Bulgaristan Madara firmasi ile
teknik ve ticari anlasma saglanmis olup, numune çalismalari devam etrmektedir. 2008 yili sonunda
global ekonomik kriz sebebiyle ithalattan vazgeçerek kendi içinde üretim yapan Scania, Isveç firmasi
ile 2010 yilinda yeniden görüsmelere baslanarak 2011 yili itibariyle daha genis kapsamda ve adette
ürün temin etmek için anlasmaya varilmistir.
2010 yili için Mercedes Benz Türk firmasi ile otobüsler için süspansiyon parçalarini içeren genis
kapsamli bir anlasma yapilmistir.
2009 yilinda devreye giren test merkezimiz 2010 yilinda yurtiçi ve yurtdisi müsteri ve tedarikçilerimize
de hizmet vermektedir. Muhtelif firmalara test hizmeti teklifleri de verilmeye devam etmektedir.
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6- Üretim Adetleri
ÜRÜNLER/YILLAR

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Agir Vasita Kovan Dingil 110.373 119.969 80.615 91.141
Ihracat
79.581
96.268
64.594
80.406
Iç Piyasa
30.792
23.701
16.021 10.735
Orta Vasita Kovan
9.888 15.538 16.926 17.476
Ihracat
2.350
6.836
8.786
7.757
Iç Piyasa
7.538
8.702
8.140
9.719
Akson
13.125 14.945 17.849 15.009
Ihracat
100
100
0
Iç Piyasa
13.025
14.845
17.849 15.009
Muhtelif Parça
101.151 123.905 163.599 152.918
Ihracat
35.191
33.257
7.777
1.470
Iç Piyasa
65.960
90.648 155.822 151.448
Komple Dingiller
13.316
8.824
5.850
6.534
Ihracat
1.099
3.153
2.827
3.805
Iç Piyasa
12.217
5.671
3.023
2.729

42.240
38.196
4.044
5.101
3.409
1.692
1.809
0
1.809
6.890
518
6.372
2.333
1.209
1.124

73.851
65.113
8.737
10.521
6.884
3.637
5.406
0
1.486
45.395
0
49.312
5.164
3.587
1.577
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7-Sermaye Piyasasi Araçlari
Sirketimizin kardan temettü payi olan 3.150.000.-TL’lik hisse senedi bulunmaktadir. Ihraç
edilmis tahvil yoktur.
Hisse Senetlerimizin 31.12.2009 fiyati 0,009 TL., 31.12.2010 fiyati: 0,0129 TL.
Hisse Senetlerimizin, 2010 yili içinde en yüksek fiyati 0,0338 TL., en düsük fiyati 0,0091 TL.
olmustur.
Hisse Senetlerimizin 2010 yilinda I.M.K.B.’ de yapilan sözlesme sayisi 227.284 adet, islem
adedi 27.843.099 ve islem hacmi tutari 343.547.588 TL olmustur.

Son üç yilda dagitilan temettü oranlari;
2009 faaliyet yilinda zararla sonuçlanmasi nedeniyle temettü dagitilmamistir.
2008 faaliyet yili karindan % 100 temettü dagitilmistir.
2007 faaliyet yili karindan %15 temettü dagitilmistir
8-Üst Yönetim
Genel Müdür
Genel Müdür Yardimcisi-Üretim&Operasyon.
Genel Müdür Yardimcisi-Ar-Ge
Genel Müdür Yardimcisi – Finansman

: Mehmet ATTILA
: Salih KESEN
: Ayhan ÖZEL (01.03.2010 itinariyle)
: Hatice TANRIVERDI (12.10.2010 itibariyle)

9-Personel Durumu
2010 Ocak ayi basinda 257 olan toplam personel sayimiz, 2010 sonunda 396 kisi olmustur.
01.09.2008 tarihinden itibaren geçerli olarak imzalanan Toplu Is Sözlesmesi hükümlerine göre,
çalisanlara 01.03.2010’da % 8,15, 01.09.2010’da % 5,4 ve 01.03.2011’de % 4,00 oraninda zam
uygulanmistir.
Yürürlükteki Toplu Sözlesmeye göre verilen yardimlar kisi basina asagida görüldügü gibidir:
Nakdi Yardim
Digerleri
yardimlaridir.

: 1.489,00.-TL./Yil
: Egitim, dogum, ölüm, evlenme, elbise, sabun, havlu, yemek ve vasita

10-Esas Sözlesme Degisikligi
Raporda söz konusu olan dönemde herhangi bir esas sözlesme degisikligi gerçeklestirilmemistir.
11- Genel Kurul
Ege Endüstri ve Ticaret A.S.’nin 2009 yili Genel Kurul toplantisi 16.04.2010 tarihinde
gerçeklestirilmistir. 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap döneminin kapanmasindan Genel Kurul’un yapildigi
16.04.2010 tarihine kadar bu raporda bahsi geçen konularin disinda kayda deger önemli bir olay
meydana gelmemistir.
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FINANSAL SONUÇLAR
2008 yilina iliskin finansal tablolarimiz Sirketimiz internet sitesinde ve IMKB’de yayinlanmis
olup, karlilik ve finansal durumumuza iliskin temel oranlarimiz asagida yer almaktadir;
Likidite Oranlari
31.12.2010
31.12.2009
1-Cari Oran
dönem
(Dönen Varliklar/Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar)

cari dönem

önceki

1.60

2.27

2-Likit Oran
(( Dönen Varliklar - Stoklar )/Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar))

0.97

1.58

3-Nakit Oran
(( Hazir Degerler+Menkul Kiymetler ) ÷
Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar))

0.05

0.52

1-Özsermayenin Aktif Toplamina Oran
(Özsermaye/Aktif Toplami)

0.47

0.55

2- Özsermayenin Borçlar Toplamina Orani
(Özsermaye/Borçlar toplami)

0.87

1.24

3- Kisa Vadeli Borçlarin Aktif Toplamina Orani
(Kisa Vadeli Borçlar/Aktif Tolami)

0.45

0.27

4- Özsermayenin Duran Varliklara Orani
(Özsermaye/Duran Varliklar)

1.66

1.48

Mali Bünye Oranlari

5- Kaldiraç orani
((Kisa+Uzun Vadeli Yabanci Kaynaklar )/Aktif Toplami)

0.53

0.45

0.21

0.19

0.07

0.02

0.05

-0.01

Karlilik Analizinde Kullanilan Oranlar
1-Brüt Satis Karliligi Orani
(Brüt Satis Kari/Net Satislar)
2- Faaliyet Karliligi Orani
(Faaliyet Satis Kari/Net Satislar)
3- Dönem Net Karliligi Orani
(Dönem Net Kari/Net Satislar)
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EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S.
01.01. - 31.12.2010 HESAP DÖNEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINA
ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU

Ege Endüstri ve Ticaret A.S.
Yönetim Kurulu’na
Giris
Ege Endüstri ve Tic aret A.S. (“Sirket”), 31.12.2010 tarihi itibariyle ekte yer alan finansal durum
tablosunu, ayni tarihte sona eren yila ait kapsamli gelir tablosunu, öz sermaye degisim tablosunu ve nakit
akim tablosunu, önemli muhasebe politikalarinin özetini ve dipnotlari denetlemis bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla Ilgili Olarak Isletme Yönetiminin Sorumlulugu
Sirket yönetimi finansal tablolarin Sermaye Piyasasi Kurulu’nca yayimlanan finansal raporlama
standartlarina göre hazirlanmasi ve dürüst bir sekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal
tablolarin hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlisliklar içermeyecek biçimde
hazirlanarak, gerçegi dürüst bir sekilde yansitmasini saglamak amaciyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasini, uygulanmasini ve devam ettirilmesini, kosullarin gerektirdigi muhasebe tahminlerinin
yapilmasini ve uygun muhasebe politikalarinin seçilmesini içermektedir.
Bagimsiz Denetim Kurulusunun Sorumlulugu
Bizim sorumlulugumuz, yaptigimiz bagimsiz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkinda görüs
bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Piyasasi Kurulu’nca yayimlanan bagimsiz denetim
standartlarina uygun olarak gerçeklestirilmistir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasini ve bagimsiz
denetimin, finansal tablolarin gerçegi dogru ve dürüst bir biçimde yansitip yansitmadigi konusunda makul
bir güvenceyi saglamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bagimsiz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagimsiz denetim kaniti
toplamak amaciyla, bagimsiz denetim tekniklerinin kullanilmasini içermektedir. Bagimsiz denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tablolarin hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanip
kaynaklanmadigi hususu da dahil olmak üzere önemli yanlislik içerip içermedigine dair risk
degerlendirmesini de kapsayacak sekilde, mesleki kanaatimize göre yapilmistir. Bu risk
degerlendirmesinde, isletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmustur. Ancak, amacimiz iç
kontrol sisteminin etkinligi hakkinda görüs vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kosullara uygun
olarak tasarlamak amaciyla, isletme yönetimi tarafindan hazirlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasindaki iliskiyi ortaya koymaktir. Bagimsiz denetimimiz, ayrica isletme yönetimi tarafindan
benimsenen muhasebe politikalari ile yapilan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarin bir
bütün olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini içermektedir.
Bagimsiz denetim sirasinda temin ettigimiz bagimsiz denetim kanitlarinin, görüsümüzün olusturulmasina
yeterli ve uygun bir dayanak olusturduguna inaniyoruz.
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Görüs
Görüsümüze göre, ilisikteki finansal tablolar, Ege Endüstri ve Ticaret A.S.’nin 31.12.2010 tarihi itibariyle
finansal durumunu, ayni tarihte sona eren yila ait finansal performansini ve nakit akimlarini, Sermaye
Piyasasi Kurulu’nca yayimlanan finansal raporlama standartlari çerçevesinde dogru ve dürüst bir
biçimde yansitmaktadir.

Görüsü etkilememekle birlikte asagidaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz;
31 Aralik 2009 tarihi itibariyle sona eren yila ait Sirket finansal tablolarinin denetimi baska bir bagimsiz
denetim firmasi tarafindan yapilmistir.

Arkan Ergin Uluslararasi Bagimsiz Denetim ve SMMM A.S.
Member of JPA International
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EGE ENDÜSTRI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
31.12.2010 TARIHI ITIBARIYLE
FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ
DENETIM RAPORU
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1
EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S
31.12.2010 TARIHI ITIBARIYLE
FINANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)

Dipnot
Referanslari

VARLIKLAR
Dönen Varliklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
-Iliskili Kuruluslardan Alacaklar
-Diger Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
Stoklar
Diger Dönen Varliklar
Duran Varliklar
Diger Alacaklar
Finansal Yatirimlar
Özkaynak Yöntemiyle Degerlenen Yatirimlar
Maddi Duran Varliklar
Maddi Olmayan Duran Varliklar
Ertelenmis Vergi Varligi
TOPLAM VARLIKLAR

6
10-37
10
11
13
26
11
7
16
18
19
35

Denetimden

Denetimden

Geçmis

Geçmis

31.12.2010

31.12.2009

61.625.336
1.800.875

40.606.237
9.243.464

772.411
28.578.147
100.453
24.525.836
5.847.614
24.058.500
35.975
120.727
4.119.683
18.615.992
30.030
1.136.093
85.683.836

994.438
14.995.045
116.050
12.427.444
2.829.796
24.380.901
35.764
120.727
3.446.265
19.247.381
333.109
1.197.655
64.987.138

Ilisikteki dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz parçasini olusturur.
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2
EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S
31.12.2010 TARIHI ITIBARIYLE
FINANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)

KAYNAKLAR
Kisa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
-Iliskili Kuruluslara Borçlar
-Diger Ticari Borçlar
Diger Borçlar
-Iliskili Kuruluslara Diger Borçlar
-Diger Borçlar
Dönem Kari Vergi Yükümlülügü
Borç Karsiliklari
-Kidem Tazminati Karsiligi
-Diger Karsiliklar
Diger Kisa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Kidem Tazminati Karsiligi
Ertelenmis Vergi Yükümlülügü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortakliga Ait Özkaynaklar
Ödenmis Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklari
Kardan Ayrilan Kisitlanmis Yedekler
Geçmis Yillar Kar/(Zararlari)
Net Dönem Kari/(Zarari)
TOPLAM KAYNAKLAR

Dipnot
Referanslari

Denetimden
Geçmis

Denetimden
Geçmis

31.12.2010

31.12.2009

8

38.417.809
21.228.706

17.854.262
11.222.138

10-37
10

9.464
13.240.121

2.680
4.778.608

11-37
11
35

386.555
2.302.605
209.226

387.302
1.240.367
--

-899.116
142.016
7.324.944
6.318.831
753.892
252.221
39.941.083
39.941.083
3.150.000
26.119.105
1.687.635
5.044.782
3.939.561
85.683.836

33.898
127.679
61.590
11.131.354
10.359.975
655.217
116.162
36.001.522
36.001.522
3.150.000
26.119.105
1.687.635
5.470.180
(425.398)
64.987.138

22
22
26
8
24
35

27
27
27
27

Ilisikteki dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz parçasini olusturur.
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3
EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S
31.12.2010 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT
KAPSAMLI GELIR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)
Denetimden
Geçmis
01.01.31.12.2010

Denetimden
Geçmis
01.10.31.12.2009

77.802.303
(61.287.603)
16.514.700
(418.870)
(9.251.031)
(300.633)
641.163
(1.649.636)
5.535.693

47.539.814
(37.856.258)
9.683.556
(386.970)
(8.273.837)
(426.838)
1.497.834
(1.086.746)
1.006.999

16

673.418

(493.190)

32
33

2.964.528
(4.505.236)

8.230.198
(9.298.186)

4.668.403

(554.179)

(728.842)
(531.221)
(197.621)

128.781
-128.781

3.939.561

(425.398)

--

--

--

--

TOPLAM KAPSAMLI GELIR / (GIDER)

3.939.561

(425.398)

Dönem Kar/(Zarari)'nin Dagilimi
Ana Ortaklik Paylari

3.939.561

(425.398)

Toplam Kapsamli Gelir/(Gider)'in Dagilimi
Ana Ortaklik Paylari

3.939.561

(425.398)

0,0125

(0,0014)

Dipnot
Referanslari
SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER
Satis Gelirleri
Satislarin Maliyeti (-)
BRÜT ESAS FAALIYET KARI
Pazarlama, Satis ve Dagitim Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Arastirma ve Gelistirme Giderleri (-)
Diger Faaliyet Gelirleri
Diger Faaliyet Giderleri (-)
FAALIYET KARI
Özkaynak Yöntemiyle Degerlenen Yatirimlarin Kar/
(Zarar)’larindaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI
ÖNCESI KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmis Vergi Gelir/(Gideri)

28
28
29-30
29-30
29-30
31
31

35
35

DÖNEM KARI / (ZARARI)
Diger Kapsamli Gelir/(Gider)
DIGER KAPSAMLI GELIR (VERGI
SONRASI)

Hisse Basina Kazanç

36

Ilisikteki dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz parçasini olusturur.
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4
EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S
31.12.2010 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT
ÖZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)

Sermaye

Sermaye
Enflasyon
Düzeltme
Farklari

3.150.000

26.119.105

1.387.087

5.350.587

3.474.634

39.481.413

--

--

--

--

108.492

108.492

----

----

300.548
---

119.593
---

(420.141)
(3.162.985)
(425.398)

-(3.162.985)
(425.398)

31 Aralik 2009 bakiyesi

3.150.000

26.119.105

1.687.635

5.470.180

(425.398)

36.001.522

01 Ocak 2010 bakiyesi
Transfer
27
Net Dönem kari

3.150.000
---

26.119.105
---

1.687.635
---

5.470.180
(425.398)
--

(425.398)
425.398
3.939.561

36.001.522
-3.939.561

31 Aralik 2010 bakiyesi

3.150.000

26.119.105

1.687.635

5.044.782

3.939.561

39.941.083

Dipnot
Ref.

01 Ocak 2009 bakiyesi
Önceki dönem vergi farki
Transfer
27
Temettü dagitimi
27
Net dönem zarari

Kardan
Ayrilan
Kisitlanmis
Yedekler

Geçmis
Yillar
Net Dönem
Karlari /
Kari /
(Zararlari)
(Zarari)

Toplam
Özsermaye

Ilisikteki dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz parçasini olusturur.
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5
EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S
31.12.2010 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT NAKIT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.)
Denetimden
Geçmis
FAALIYETLERDEN DOGAN NAKIT AKIMLARI

Dipnot
Ref.

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

4.668.403

(554.179)

18-19
24-30
10
10
13-28-31
10-30
22

4.266.603
2.870.550
114.676
(45.564)
35.785
361.440
30.600
899.116

2.699.738
3.101.652
416.746
(21.921)
10.771
(1.360.049)
390.962
161.577

24

8.935.006
222.027
(13.634.101)
(12.459.832)
(3.017.818)
-6.037
9.569.315
(127.679)
80.426
(321.995)
(49.899)

2.145.559
(5.930)
10.708.064
7.729.606
715.465
108.492
9.054
(5.601.353)
(125.267)
8.070
-(1.607.028)

(10.798.513)

14.084.732

(1.936.082)

(154.992)

(673.418)

493.190

(2.609.500)

338.198

5.965.424
--

(4.936.543)
(3.162.985)

5.965.424

(8.099.528)

(7.442.589)
9.243.464
1.800.875

6.323.402
2.920.062
9.243.464

Vergi Öncesi (Zarar) / Kar
Vergi Öncesi Kar Ile Faaliyetlerden Dogan Net
Nakit Akimlarinin Mutabakati Için Yapilan Düzeltmeler
Amortisman ve Itfa Paylari
Kidem Tazminati Karsiligi
Tahakkuk Etmemis Finansman Gideri
Tahakkuk Etmemis Finansman Geliri
Stok Deger Düsüklügü Karsiligi
Süpheli alacak karsilik giderleri
Borç Gider Karsiliklari
Faaliyetlerle Ilgili Varlik Ve Borçlardaki Degisim
Öncesi Faaliyet Geliri
Iliskili Kuruluslardan Alacaklardaki Degisim
Ticari Ve Diger Alacaklardaki Degisim
Stoklardaki Degisim
Diger Dönen Varliklardaki Degisim
Önceki Dönem Vergi Farki
Iliskili Kuruluslara Borçlardaki Degisim
Ticari Ve Diger Borçlardaki Degisim
Borç Karsiliklarindaki Degisim
Diger Kisa Vadeli Yükümlülüklerdeki Degisim
Ödenen Vergiler
Ödenen Kidem Tazminati
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akimlari
Yatirim Faaliyetlerindeki Nakit Akimlari
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlik Alimlari
Satimlari/(Alimlari),Net
Özkaynak Yöntemiyle Degerlenen Yatirimlardaki Degisim

18-19

Yatirim Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çikislari
Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akimlari
Finansal Boçlardaki Degisim
Temettü Ödemesi
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akimlari
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Degisim
Dönem Basi Hazir Degerler
Dönem Sonu Hazir Degerler

Denetimden
Geçmis

6
6

Ilisikteki dipnotlar bu finansal tablolarin ayrilmaz parçasini olusturur.
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NOT 1 – SIRKETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU
Ege Endüstri ve Ticaret A.S. (“Sirket”) Izmir - Pinarbasi’nda kurulmus olup, ana faaliyet konulari kara
tasit araçlarinda kullanilan parça ve komponentlerin imali, dahili ticareti, ihracat ve ithalatini yapmaktir.
Sirket’in merkezi Izmir’de olup Ege Serbest Bölgesi’nde subesi mevcuttur.
Sirket 1964 yilinda kurulmus olup kayitli adresi Kemalpasa Cad. No: 18 Pinarbasi – Izmir’dir.
31.12.2010 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen personel sayisi 404 kisidir (31.12.2009: 257).
NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR
2.01. Sunuma Iliskin Temel Esaslar
2.01.1. Uygulanan Muhasebe Standartlari:
Sirket, muhasebe kayitlarini ve yasal finansal tablolarini Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali
mevzuat ve Maliye Bakanligi’nca yayimlanan Tek Düzen Hesap Plani gereklerine göre Türk Lirasi
(TL) olarak tutmaktadir. Finansal tablolar Sirket’in yasal kayitlarina dayandirilmis olup Sermaye
Piyasasi Kurulu’nun (“SPK”) tebliglerine uygun hale getirilmesi için düzeltme ve siniflandirma
degisikliklerine tabi tutulmustur.
SPK, Seri: XI, No: 29 sayili “Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Iliskin Esaslar Tebligi” ile
isletmeler tarafindan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlarin hazirlanmasi ve ilgililere sunulmasina
iliskin ilke, usul ve esaslari belirlemektedir. Bu Teblig, 01.01.2008 tarihinden sonra baslayan hesap
dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolarindan geçerli olmak üzere yürürlüge girmistir ve bu Teblig
ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasinda Muhasebe Standartlari Hakkinda Teblig" yürürlükten
kaldirilmistir. Seri: XI No: 29 sayili teblige istinaden, isletmelerin finansal tablolarini Avrupa Birligi
tarafindan kabul edilen haliyle Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari (“UMS/UFRS”)’na göre
hazirlamalari gerekmektedir. Ancak Avrupa Birligi tarafindan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararasi
Muhasebe Standartlari Kurulu (“UMSK”) tarafindan yayimlananlardan farklari Türkiye Muhasebe
Standartlari Kurulu (“TMSK”) tarafindan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktir. Bu
kapsamda, benimsenen standartlara aykiri olmayan, TMSK tarafindan yayimlanan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlari (“TMS/TFRS”) esas alinacaktir.
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birligi tarafindan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafindan
yayimlananlardan farklari TMSK tarafindan henüz ilan edilmediginden dolayi, ilisikteki finansal tablolar
SPK Seri: XI, No: 29 sayili tebligi çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazirlanmis olup finansal tablolar
ve dipnotlar, SPK tarafindan uygulanmasi zorunlu kilinan formatlara uygun olarak ve zorunlu kilinan
bilgiler dahil edilerek sunulmustur.
2.01.2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarin Düzeltilmesi
SPK’nin 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayili karari uyarinca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartlari'na uygun olarak finansal tablo hazirlayan sirketler için, 01.01.2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasina son verilmistir. Dolayisiyla finansal
tablolarda, 01.01.2005 tarihinden baslamak kaydiyla, UMSK tarafindan yayimlanmis 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardi (UMS 29) uygulanmamistir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.01. Sunuma Iliskin Temel Esaslar (devami)
2.01.03. Konsolidasyon Esaslari
Sirket’in dogrudan ve dolayli olarak oy hakkinda %20 - %50 paya sahip oldugu ve finansal ve
operasyonel kararlarina katilma yetkisi bulunan ve önemli ölçüde etki edebildigi istirakleri özsermaye
yöntemine göre muhasebelestirilmistir. Bu kapsamda Sirket’in %25,5 oraninda hissesine sahip oldugu
Ege Fren Sanayii ve Ticaret A.S.’deki istiraki özsermaye yöntemiyle muhasebelestirilmistir. Özsermaye
yöntemi uygulanan istirakin uyguladiklari muhasebe politikalari gerekli oldugu hallerde degistirilerek
Sirket’in muhasebe politikalarina uygun hale getirilmistir.
Özsermaye yöntemine göre muhasebelestirilen istirakler, basta maliyet degerleriyle ifade edilir. Tasinan
tutar, alim tarihinden sonra, istirakin karlarindan ya da zararlarindan istirak eden sirketin istirak oranina
göre arttirilir veya azaltilir. Istirakten saglanan kar dagitimlari, istirakin degerini düsürür. Özsermayedeki
degisikligin kar veya zarar disindaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanmasi halinde Sirket’in
özsermayesinde de bu kalemlere iliskin gerekli düzeltmeler yapilir. Istirakin net aktif degerindeki düsüsün
geçici olmamasi durumunda istirak degeri, finansal tablolarda azaltilmis degeriyle gösterilir.
2.01.04 Karsilastirmali Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarin Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Sirket’in konsolide bilançolari
önceki dönemle karsilastirmali hazirlanmaktadir. Finansal tablolarin kalemlerinin gösterimi veya
siniflandirilmasi degistiginde karsilastirilabilirligi saglamak amaciyla, önceki dönem finansal tablolari da
buna uygun olarak yeniden siniflandirilir. Buna göre 31.12.2009 finansal tablolarinda asagidaki
siniflandirmalar yapilmistir:
-31 Aralik 2009 tarihli kapsamli gelir tablosunda Diger Faaliyet Gelirleri kalemi altinda gösterilen Hurda
Gelirleri Satis Gelirleri hesabina siniflanmistir.
2.01.05. Netlestirme / Mahsup
Finansal varliklar ve yükümlülükler, yasal olarak netlestirme hakki var olmasi, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olmasi veya varligin elde edilmesi ile yükümlülügün yerine getirilmesinin es zamanli
olarak gerçeklesebilmesi halinde, bilançoda net degerleri ile gösterilirler.
2.01.06. Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari
Sirket 2010 yilinda yürürlüge girmis, Sirket faaliyet konusu ile ilgili olan standartlar ile mevcut
önceki standartlara getirilen degisiklikler ve yorumlari uygulamistir. Ilgili degisiklik ve yeni
standartlar asagidaki gibidir;
- UFRS 3 (revize) “Isletme Birlesmeleri”, UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar”, UMS 28 “Istiraklerdeki Yatirimlar” ve UMS
31 “Is Ortakliklarindaki Paylar”;
standartlarindaki degisiklikler ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
baslayan finansal dönemlerde meydana gelen isletme birlesmeleri için geçerlidir. Revize durum isletme
birlesmelerinin muhasebelestirilmesi, serefiyenin kayitlara alinmasi ile birlesmenin oldugu dönemin
finansal sonuçlarinin raporlanmasi hususlarina çesitli degisiklikler getirmektedir. Söz konusu degisiklikler,
satin alim ile iliskilendirilen maliyetlerin giderlestirilmesini ve satin alim sirasinda dikkate alinan sartli
durumlarda, raporlama dönemi sonrasinda meydana gelen rayiç deger degisikliklerinin serefiyeden
düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alinmasini gerektirmektedir.

Sayfa 20 / 77

NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.01. Sunuma Iliskin Temel Esaslar (devami)
2.01.06. Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari
2010 yilinda yürürlüge girmis, Sirket faaliyet konusu ile ilgili olmayan standartlar ile mevcut
önceki standartlara getirilen degisiklikler ve yorumlar;
- UFRYK 17 “Nakit Disi Varliklarin Hissedarlara Dagitimi” 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten
sonra baslayan finansal dönemler için geçerlidir. Sirket nakit olmayan türde herhangi bir varlik
dagitiminda bulunmadigi için, bu yorumu uygulamamaktadir.
− UFRYK 18, “Müsterilerden Varlik Transferi”1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra
transfer edilen varliklar için geçerlidir. Sirket müsterilerinden herhangi bir varlik transfer etmedigi için
bu yorumu uygulamamaktadir.
- UFRS’nin Ilk Olarak Uygulanmasi - Diger Istisnai Durumlar” (UFRS 1’deki degisiklik), Temmuz
2009 tarihinde yayinlanmistir. Bu degisikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra baslayan
finansal dönemler için uygulanmasi zorunludur. Sirket UFRS’yi ilk defa uygulamadigi için bu yorumu
uygulamamaktadir.
- UFRS 2 “Hisse Bazli Ödemeler” Sirket’in nakit olarak ödedigi hisse bazli anlasmalar”, 1 Ocak 2010
tarihinde ya da bu tarihten sonra baslayan finansal dönemler için geçerlidir. Sirket’in hisse bazli ödeme
plani olmadigi için bu yorumu uygulamamaktadir.
- Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari ile ilgili olarak 2009 yilinda yapilan iyilestirmeler, ilgili
iyilestirmeler Sirket’in finansal raporlamasini etkilememektedir.
2010 yilinda yayinlanmis ancak henüz yürürlüge girmemis ve Sirket tarafindan erken
uygulanmasi benimsenmemis standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen degisiklikler ve
yorumlar;
UFRYK 19 Finansal Borçlarin Özkaynaga Dayali Finansal Araçlarla Ödenmesi
Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasinda baslayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum,
isletme ile kredi verenler arasinda finansal borcun sartlari hakkinda bir yenileme görüsmesi oldugu ve
kredi verenin isletmenin borcunun tamaminin ya da bir kisminin sermaye araçlari ile geri ödemesini
kabul ettigi durumlarin muhasebelestirilmesine deginmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarinin
UMS 39’un 41 no’lu paragrafi uyarinca “ödenen bedel” olarak nitelenecegine açiklik getirmektedir.
Sonuç olarak finansal tablolardan çikarilan finansal borç ve çikarilan sermaye araçlari, bir finansal
borcu sonlandirmak için ödenen bedel olarak isleme tabi tutulur. Söz konusu yorumun Sirket’in finansal
durumu veya performansi üzerinde bir etkisi olmasi beklenmemektedir.
UFRYK 14 Asgari Fonlama Kosullari (Degisiklik)
Degisiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasinda baslayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu degisikligin
amaci, isletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptigi gönüllü ön ödemeleri bir varlik olarak
degerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya izin verilmistir ve uygulanmasi geriye dönük
olarak yapilmalidir. Sirket, yorumun finansal durumu ve performansi üzerine etkilerini
degerlendirmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Safha 1 Finansal Varliklar ve Yükümlülükler, Siniflandirma ve Açiklama
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.01. Sunuma Iliskin Temel Esaslar (devami)
2.01.06. Yeni ve Revize Edilmis Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açiklama - Yeni haklar içeren ihraçlarin siniflandirilmasi
(Degisiklik)
Degisiklik, 1 Subat 2010 tarihi ve sonrasinda baslayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu degisiklik,
yürürlükteki standart uyarinca türev araci olarak muhasebelestirilen belirli döviz tutarlar karsiliginda
yapilan hak ihraci teklifleri ile ilgilidir. Degisiklik, belirli kosullarin saglanmasi durumunda islem sirasinda
geçerli olacak olan para birimine bakilmaksizin bu tür hak ihraçlarinin özkaynaga dayali finansal varlik
olarak siniflandirilmasi gerektigini ortaya koymaktadir. Degisiklik geriye dönük olarak uygulanmalidir.
Sirket’in finansal durumu veya performansi üzerinde bir etkisi olmasi beklenmemektedir.
UMS 24 Iliskili Taraf Açiklamalari (Yeniden Düzenleme)
Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasinda baslayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu
yeniden düzenleme, devletin ya da isletmenin iliskide oldugu devlet kontrolündeki kamu kuruluslarinin
tek bir müsteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyecegi hususunda isletmelerin yapmasi gereken
degerlendirmeye iliskindir. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve uygulama geriye dönük olarak
yapilmalidir. Söz konusu degisikligin Sirket’in finansal durumu veya performansi üzerinde bir etkisi
olmasini beklememektedir
UMS 12 Gelir Vergileri –Ertelenmis Vergi: Esas alinan varliklarin geri kazanimi (Degisiklik)
Degisiklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasinda baslayan hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 12 , (i)
aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsaminda gerçege uygun deger
modeliyle ölçülen yatirim amaçli gayrimenkuller üzerindeki ertelenmis verginin gayrimenkulun tasinan
degerinin satis yoluyla geri kazanilacagi esasiyla hesaplanmasi ve (ii) UMS 16 daki yeniden degerleme
modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varliklar üzerindeki ertelenmis verginin her zaman satis
esasina göre hesaplanmasi gerektigine iliskin güncellenmistir. Bu degisiklik henüz Avrupa Birligi
tarafindan kabul edilmemistir. Sirket, degisikligin finansal durumu veya performansi üzerinde bir etkisi
olmasini beklememektedir.
Mayis 2010, Yillik Iyilestirmeler
UMSK, yukaridaki degisikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Agustos 2010
tarihinde baslica yedi standardi/yorumu kapsayan (UFRS 3 ve 7, UMS 1,27 ve 34 ve UFRYK 13 )
konularda açiklamalarini yayinlamistir.Sirket , standartlar ile ilgili degisikliklerin uygulanmasi sonucunda
finansal tablolarinda bir etki olmasini beklememektedir.
2.01.07. Para ölçüm birimi ve raporlama birimi
31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para
Birimi Hakkindaki 5083 sayili Kanun, 5 Mayis 2007 tarihli ve 26513 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile degistirilmistir. Ilgili
kararin 1. maddesinde, Yeni Türk Lirasi ve Yeni Kurusta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldirildigi, 3
üncü maddesinde ise, 01/01/2009 tarihinde yürürlüge girecegi belirtilmistir. Yapilan degisiklikle bir
önceki para birimi olan Yeni Türk Lirasi degerleri TL’na ve Kr'a dönüstürülürken 1 Yeni Türk Lirasi, 1
TL’na ve 1 Yeni Kurus, 1 Kr'a esit tutulmaktadir. Buna bagli olarak ilisikte yer alan finansal tablolar ve
dipnotlar TL cinsinden sunulmustur.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.02. Muhasebe Politikalarinda Degisiklikler
Bir muhasebe politikasi degistirildiginde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere iliskin
toplam düzeltme tutari bir sonraki dönem birikmis karlara alinir. Önceki dönemlere iliskin diger bilgiler de
yeniden düzenlenir. Muhasebe politikalarindaki degisikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya
birbirini izleyen dönemlerin faaliyet sonuçlarina etkisi oldugunda; degisikligin nedenleri, cari döneme ve
önceki dönemlere iliskin düzeltme tutari, sunulandan daha önceki dönemlere iliskin düzeltme tutarlari ve
karsilastirmali bilginin yeniden düzenlendigi ya da asiri bir maliyet gerektirdigi için bu uygulamanin
yapilmadigi kamuya açiklanir. Daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farkli olan ve daha önce
ortaya çikmamis veya önem arz etmemis islem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasinin
benimsenmesi muhasebe politikalarindaki degisikliklerden sayilmaz.
2.03. Muhasebe Tahminlerindeki Degisiklikler ve Hatalar
Bir muhasebe tahminindeki degisikligin etkisi, yalnizca bir döneme iliskinse, degisikligin yapildigi cari
dönemde; gelecek dönemlere de iliskinse, hem degisikligin yapildigi hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak, net dönem kari veya zararinin belirlenmesinde dikkate alinacak sekilde finansal tablolara
yansitilir.
Bir hatanin düzeltme tutari geriye dönük olarak dikkate alinir. Bir hata, ortaya çiktigi önceki dönemlere
iliskin karsilastirmali tutarlarin yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce
meydana geldiginde, söz konusu döneme ait birikmis karlar hesabinin yeniden düzenlenmesi yoluyla
düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi asiri bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait
karsilastirmali bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmis karlar hesabi, söz konusu
dönem baslamadan önce hatanin kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir.
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti
Ilisikteki finansal tablolarin hazirlanmasi sirasinda uygulanan önemli muhasebe politikalari asagidaki
gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varliklari, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kisa
vadeli mevduatlari içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri, kolayca nakde dönüstürülebilir, vadesi üç ayi
geçmeyen ve deger kaybetme riski bulunmayan kisa vadeli yüksek likiditeye sahip varliklardir.
Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmis faizlerinin toplami ile gösterilmistir.
Yabanci para cinsinden olan olan bakiyeler dönem sonu kurundan degerlenmistir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Ticari alacaklar
Dogrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile olusan Sirket kaynakli ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyeti üzerinden degerle ndirilmistir. Belirtilmis bir faiz orani
bulunmayan kisa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuku etkisinin önemsiz olmasi durumunda fatura
tutarindan degerlendirilmistir.
Sirket’in, ödenmesi gereken meblaglari tahsil edemeyecek oldugunu gösteren bir durumun söz konusu
olmasi halinde ticari alacaklar için bir alacak riski karsiligi olusturulur. Söz konusu bu karsiligin tutari,
alacagin kayitli degeri ile tahsili mümkün tutari arasindaki farktir. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblaglar da dahil olmak üzere tüm nakit akislarinin, olusan ticari
alacagin orijinal etkin faiz orani esas alinarak iskonto edilen degeridir. Deger düsüklügü tutari, zarar
yazilmasindan sonra olusacak bir durum dolayisiyla azalirsa, söz konusu tutar, cari dönemde gelir
tablosuna yansitilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçeklesebilir degerin düsük olani ile degerlenmektedir. Stok maliyetleri
“aylik hareketli agirlikli ortalama maliyet yöntemi” kullanilarak belirlenmektedir. Stoklarin maliyeti; tüm
satin alma maliyetlerini, dönüstürme maliyetlerini ve stoklarin mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanilan diger maliyetleri içerir. Stoklarin dönüstürme maliyetleri; direk isçilik giderleri
gibi, üretimle dogrudan iliskili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrica ilk madde ve malzemenin mamule
dönüstürülmesinde katlanilan sabit ve degisken genel üretim giderlerinden sistematik bir sekilde dagitilan
tutarlari da içerir. Net gerçeklestirilebilir deger, olagan ticari faaliyet içerisinde olusan tahmini satis
fiyatindan tahmini tamamlanma maliyeti ve satisi gerçeklestirmek için yüklenilmesi gereken tahmini
maliyetlerin toplaminin indirilmesiyle elde edilir.
Stoklar, vadeli alimlardan dolayi içerdigi finansman maliyetinden arindirilarak yansitilmistir.
Maddi duran varliklar ve ilgili amortismanlar
Maddi duran varliklar, elde etme maliyetinden birikmis amortismanin ve varsa kalici deger kayiplari
düsülerek ifade edilmislerdir. Amortisman maddi duran varliklarin ekonomik ömürleri dikkate alinarak
normal (dogrusal) amortisman yöntemine göre kist bazinda hesaplanmaktadir.
Söz konusu varliklarin tahmin edilen faydali ömürleri asagida belirtilmistir:
Yillar
Binalar
Makine ve cihazlar
Motorlu araçlar
Demirbaslar

25 - 50
2 - 25
5
4 - 25
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Maddi duran varliklar ve ilgili amortismanlar (devami)
Bir varligin kayitli degeri, varligin geri kazanilabilir degerinden daha yüksekse, kayitli deger derhal geri
kazanilabilir degerine indirilir. Geri kazanilabilir deger ilgili varligin net satis fiyati ya da kullanimdaki
degerinin yüksek olanidir. Net satis fiyati, varligin makul degerinden satisi gerçeklestirmek için
katlanilacak maliyetlerin düsülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanimdaki deger ise ilgili varligin
kullanilmasina devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akimlarinin bilanço tarihi
itibariyle indirgenmis tutarlarina artik degerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi duran varliklarin satisi dolayisiyla olusan kar ve zararlar diger faaliyet gelirleri ve giderleri
hesaplarina dahil edilirler.
Maddi olmayan duran varliklar
Maddi olmayan duran varliklar, tanimlanabilir olmasi, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmasi ve
gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydanin varligi kriterlerine göre finansal tablolara
alinmaktadir. Maddi olmayan duran varliklar, elde etme maliyetinden birikmis amortismanin ve varsa
kalici deger kayiplari düsülerek ifade edilmislerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varliklar
için dogrusal amortisman yöntemi kullanilarak kist bazinda hesaplanmistir. Iktisap edilmis haklari, bilgi
sistemlerini ve bilgisayar yazilimlarini içermekte olan maddi olmayan duran varliklar iktisap edildikleri
tarihten itibaren 3-15 yil arasindaki faydali ömürleri üzerinden dogrusal amortisman yöntemi ile
amortismana tabi tutulmaktadir. Deger düsüklügünün olmasi durumunda maddi olmayan duran varliklarin
kayitli degeri, geri kazanila bilir degerine indirilir.
Arastirma gelistirme giderleri
Arastirma harcamalari gerçeklestiginde gider olarak muhasebelestirilmektedir. Maddi olmayan duran
varligin kullanima veya satisa hazir hale gelebilmesi için tamamlanmasinin teknik olarak mümkün olmasi,
maddi olmayan duran varligi tamamlama ve bu varligi kullanma veya satma niyetinin bulunmasi, maddi
olmayan duran varligin muhtemel gelecek ekonomik faydayi nasil saglayacaginin belirli olmasi,
gelistirme safhasini tamamlamak için yeterli teknik, mali ve diger kaynaklarin mevcut olmasi ve
gelistirme sürecinde maddi olmayan duran varlikla ilgili yapilan harcamalarin güvenilir bir biçimde
ölçülebilir olmasi kosullarinin varligi halinde gelistirmeden kaynaklanan harcamalar maddi olmayan
duran varliklar ola rak kayda alinmaktadir.
Gelistirme süresince varligin deger düsüklügüne ugrayip ugramadiginin tespiti için dönemsel olarak
deger düsüklügü, testi yapilir. Gelistirme maliyetleri, ilk kayda alinisin ardindan, maliyetinden, tüm
birikmis itfa ve deger düsüklügü zararlari düsülmüs olarak izlenir. Varligin itfasi gelistirmenin
tamamlanmasi ve varligin kullanima hazir hale gelmesiyle baslamaktadir. Varligin itfasi gelecekte
beklenen satislara göre yapilir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Borçlanma maliyetleri
Özellikli varligin elde edilmesi, insaasi veya üretimi ile dogrudan iliskilendirilebilen borçlanma maliyetleri,
ilgili özellikli varligin maliyetinin bir parçasi olarak aktiflestirilir. Diger borçlanma maliyetleri olustuklari
dönemde gider olarak muhasebelestirilir.
Finansal araçlar
(i) Finansal varliklar
Finansal yatirimlar, gerçege uygun deger farki kâr veya zarara yansitilan ve gerçege uygun degerinden
kayitlara alinan finansal varliklar haricinde, gerçege uygun piyasa degerinden alim islemiyle dogrudan
iliskilendirilebilen harcamalar düsüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebelestirilir. Yatirimlar,
yatirim araçlarinin ilgili piyasa tarafindan belirlenen süreye uygun olarak teslimati kosulunu tasiyan bir
kontrata bagli olan islem tarihinde kayitlara alinir veya kayitlardan çikarilir.
Finansal varliklar “alim-satim amaçli finansal varliklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatirimlar”,
“satilmaya hazir finansal varliklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak siniflandirilir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varligin itfa edilmis maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliskili
oldugu döneme dagitilmasi yöntemidir. Etkin faiz orani; finansal aracin beklenen ömrü boyunca veya
uygun olmasi durumunda daha kisa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplaminin,
ilgili finansal varligin tam olarak net bugünkü degerine indirgeyen orandir.
Alim-Satim amaçli finansal varliklar disinda siniflandirilan finansal varliklar ile ilgili gelirler etkin faiz
yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadir.
Alim-satim amaçli finansal varliklar
Gerçege uygun deger farki gelir tablosuna yansitilan finansal varliklar; alim-satim amaciyla elde tutulan
finansal varliklardir. Bir finansal varlik kisa vadede elden çikarilmasi amaciyla edinildigi zaman söz
konusu kategoride siniflandirilir. Finansal riske karsi etkili bir koruma araci olarak belirlenmemis olan
türev ürünleri teskil eden bahse konu finansal varliklar da gerçege uygun deger farki kâr veya zarara
yansitilan finansal varliklar olarak siniflandirilir. Bu kategoride yer alan varliklar, dönen varliklar olarak
siniflandirilirlar.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varliklar
Sirket’in vadesine kadar elde tutma olanagi ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planina
sahip, sabit vadeli borçlanma araçlari, vadesine kadar elde tutulacak yatirimlar olarak siniflandirilir.
Vadesine kadar elde tutulacak yatirimlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmis maliyet bedelinden deger
düsüklügü tutari düsülerek kayitlara alinir ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanilmak suretiyle
hesaplanir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Öne mli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Finansal araçlar (devami)
Satilmaya hazir finansal varliklar
Satilmaya hazir finansal varliklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlik olmayan veya (b)
alim satim amaçli finansal varlik olmayan finansal varliklardan olusmaktadir. Satilmaya hazir finansal
varliklar kayitlara alindiktan sonra güvenilir bir sekilde ölçülebiliyor olmasi kosuluyla gerçege uygun
degerleriyle degerlenmektedir. Gerçege uygun degeri güvenilir bir sekilde ölçülemeyen ve aktif bir
piyasasi olmayan menkul kiymetler maliyet degeriyle gösterilmektedir. Satilmaya hazir finansal
varliklara iliskin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varliklarin
makul degerinde meydana gelen degisiklikler özkaynak hesaplari içinde gösterilmektedir. Ilgili varligin
elden çikarilmasi veya deger düsüklügü olmasi durumunda özkaynak hesaplarindaki tutar kar / zarar
olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satilmaya hazir finansal varlik olarak siniflandirilan özkaynak
araçlarina yönelik yatirimlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebelestirilen deger düsüs
karsiliklari, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satilmaya hazir olarak siniflandirilan
özkaynak araçlari haricinde, deger düsüklügü zarari sonraki dönemde azalirsa ve azalis deger düsüklügü
zararinin muhasebelestirilmesi sonrasinda meydana gelen bir olayla iliskilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebelestirilen deger düsüklügü zarari gelir tablosunda iptal edilebilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada islem görmeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu
kategoride siniflandirilir. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyeti
üzerinden deger düsüklügü düsülerek gösterilir.
Finansal varliklarda deger düsüklügü
Alim-satim amaçli finansal varliklar disindaki finansal varlik veya finansal varlik gruplari, her bilanço
tarihinde deger düsüklügüne ugradiklarina iliskin göstergelerin bulunup bulunmadigina dair
degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varligin ilk muhasebelestirilmesinden sonra bir veya birden fazla
olayin meydana gelmesi ve söz konusu olayin ilgili finansal varlik veya varlik grubunun güvenilir bir
biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akimlari üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal
varligin deger düsüklügüne ugradigina iliskin tarafsiz bir göstergenin bulunmasi durumunda deger
düsüklügü zarari olusur.
Bütün finansal varliklarda (diger alt basliklarda tanimlanan alacak ve krediler hariç), deger düsüklügü
dogrudan ilgili finansal varligin kayitli degerinden düsülür. Satilmaya hazir özkaynak araçlari haricinde,
deger düsüklügü zarari sonraki dönemde azalirsa ve azalis deger düsüklügü zararinin
muhasebelestirilmesi sonrasinda meydana gelen bir olayla iliskilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebelestirilen deger düsüklügü zarari, deger düsüklügünün iptal edilecegi tarihte yatirimin deger
düsüklügü hiçbir zaman muhasebelestirilmemis olmasi durumunda ulasacagi itfa edilmis maliyet tutarini
asmayacak sekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satilmaya hazir özkaynak araçlarinin gerçege uygun degerinde deger düsüklügü sonrasinda meydana
gelen artis, dogrudan özkaynaklarda muhasebelestirilir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Finansal araçlar (devami)
(ii) Finansal yükümlülükler
Sirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlari, sözlesmeye bagli düzenlemelere, finansal bir
yükümlülügün ve özkaynaga dayali bir aracin tanimlanma esasina göre siniflandirilir. Sirket’in tüm
borçlari düsüldükten sonra kalan varliklarindaki hakki temsil eden sözlesme özkaynaga dayali finansal
araçtir. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaga dayali finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikalari asagida belirtilmistir.
Finansal yükümlülükler gerçege uygun deger farki kâr veya zarara yansitilan finansal yükümlülükler
veya diger finansal yükümlülükler olarak siniflandirilir.
Gerçege uygun deger farki kâr veya zarara yansitilan finansal yükümlülükler
Gerçege uygun deger farki kâr veya zarara yansitilan finansal yükümlülükler, gerçege uygun degeriyle
kayda alinir ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçege uygun degeriyle yeniden
degerlenir. Gerçege uygun degerlerindeki degisim, gelir tablosunda muhasebelestirilir. Gelir tablosunda
muhasebelestirilen net kazanç ya da kayiplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarini
da kapsar.
Diger finansal yükümlülükler
Diger finansal yükümlülükler baslangiçta islem maliyetlerinden arindirilmis gerçege uygun degerleriyle
muhasebelestirilir.
Diger finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz orani üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanilarak itfa edilmis maliyet bedelinden muhasebelestirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülügün itfa edilmis maliyetlerinin hesaplanmasi ve ilgili faiz giderinin
iliskili oldugu döneme dagitilmasi yöntemidir. Etkin faiz orani; finansal aracin beklenen ömrü boyunca
veya uygun olmasi halinde daha kisa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapilacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülügün net bugünkü degerine indirgeyen orandir.
Finansal varlik ve yükümlülüklerin kayda alinmasi ve kayittan çikarilmasi
Sirket, finansal varlik veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözlesmelerine taraf oldugu takdirde
bilançosuna yansitmaktadir. Sirket finansal varligin tamamini veya bir kismini, sadece söz konusu
varliklarin konu oldugu sözlesmeden dogan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettigi zaman kayittan
çikartir. Sirket finansal yükümlülükleri ancak sözlesmede tanimlanan yükümlülügü ortadan kalkar, iptal
edilir veya zaman asimina ugrar ise kayitlarindan çikartir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Istirakler
Istirakteki yatirim özsermaye yöntemi ile muhasebelestirilmistir. Istirakler, Sirket’in genel olarak oy
hakkinin %20 ile %50’sine sahip oldugu veya Sirket’in sirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip
bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip oldugu kuruluslardir. Sirket ile istirak arasindaki islemlerden
dogan gerçeklesmemis karlar, Sirket’in istirakteki payi ölçüsünde düzeltilmis olup, gerçeklesmemis
zararlar da, islem, transfer edilen varligin deger düsüklügüne ugradigini göstermiyor ise, düzeltilmistir.
Sirket, istirak ile ilgili olarak söz konusu dogrultuda bir yükümlülük altina girmemis veya bir taahhütte
bulunmamis oldugu sürece istirakteki yatirimin kayitli degerinin sifir olmasi veya Sirket’in önemli etkisinin
sona ermesi durumunda özsermaye yöntemine devam edilmemistir. Önemli etkinin sona erdigi tarihteki
yatirimin kayitli degeri, o tarihten sonra makul degerinin güvenilir olarak ölçülebildiginde makul
degerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.
Sirket’in %20’nin altinda sermaye payina sahip oldugu finansal varliklari borsaya kayitli herhangi bir
makul degerlerinin olmadigi, makul degerin hesaplanmasinda kullanilan diger yöntemlerin uygun
olmamasi veya islememesi nedeniyle makul bir deger tahmininin yapilamamasi ve makul degerin
güvenilir bir sekilde ölçülemedigi durumlarda finansal varligin kayitli degeri elde etme maliyeti tutarindan
varsa deger düsüklügü karsiliginin çikarilmasi suretiyle degerlenmistir.
Banka Kredileri
Krediler, alindiklari tarihlerde, alinan kredi tutarindan islem masraflari çikartildiktan sonraki degerleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanilarak iskonto edilmis maliyet degeri üzerinden
belirtilir. Islem masraflari düsüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmis maliyet degeri arasindaki fark,
gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansitilir. Kredilerden kaynaklanan
finansman maliyeti, olustugunda gelir tablosuna kaydedilir.
Hasilat
Satilan mallarin riskinin ve faydasinin aliciya transfer oldugu, satisla ilgili ekonomik faydanin isletmeye
akacaginin muhtemel olmasi ve gelir tutarinin güvenilir bir sekilde hesaplanabildigi durumda gelir olusmus
sayilir. Perakende satislarda müsterinin memnun kalmamasi durumunda satilan malin sartsiz geri
alinacagina iliskin müsteriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin
aliciya transfer edildigi kabul edilir. Ayni islem ile ilgili hasilat ve giderler esanli finansal tablolara
alinmaktadir. Satis karsiliginda nakit veya nakit benzerlerinin alindigi durumlarda, hasilat söz konusu nakit
veya nakit benzerlerinin tutaridir. Ancak, nakit girisinin ertelendigi durumlarda satis bedelinin makul
degeri alinacak olan nakdin nominal degerinden daha düsük olabilir. Islemin, Sirket tarafindan vade
farksiz satis yapilmasi veya piyasa faizinin daha altinda bir faiz haddinin uygulanmasindaki gibi
finansman islemi seklinde gerçeklesmesi durumunda, satis bedelinin makul degeri, alacaklarin bugünkü
degerine indirgenmesi suretiyle bulunur. Alacaklarin bugünkü degerinin belirlenmesinde; benzer kredi
derecelendirmesine sahip bir isletmenin benzer finansal araçlari için geçerli olan faiz orani veya finansal
aracin nominal degerini, ilgili mal veya hizmetin pesin satis fiyatina indirgeyen faiz orani kullanilir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Hasilat (devami)
Daha önce kayitlara alinan hasilatla ilgili alacaklarin tahsilinin süpheli hale gelmesi durumunda ise, ilgili
tutar hasilatin düzeltilmesi suretiyle degil, gider yazilmak suretiyle finansal tablolara alinir. Net satislar,
indirimler ve iadeler düsüldükten sonraki faturalanmis satis bedelinden olusmaktadir.
Sirket’in yurtiçi satislarinda, satilan malin hasilat olarak degerlendirilmesini saglayan sartlar malin
fabrika alaninin disina çikmasiyla gerçeklesmis olmaktadir.Yurtdisi satislarinda ise malin ilgili ülke
gümrügüne ulasmasiyla hasilat gerçeklesmektedir.
Dövizli islemler
Yabanci para cinsinden olan islemler, islemin yapildigi tarihte geçerli olan kurdan, yabanci para
cinsinden olan parasal varliklar ve yükümlülükler ise yil sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi alis
kurundan TL’ye çevrilmistir. Yabanci para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çikan
gelir ve giderler ilgili yilin gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmistir.
Hisse basina kazanç / (zarar)
Ilisikteki gelir tablosunda belirtilen hisse basina kar, net karin ilgili yil içinde mevcut hisselerin agirlikli
ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanmistir. Sirketler mevcut hissedarlara birikmis karlardan
ve izin verilen yedeklerden hisseleri oraninda hisse dagitarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini
artirabilir. Hisse basina kar hesaplanirken, bu bedelsiz hisse ihraci çikarilmis hisseler olarak sayilir.
Dolayisiyla hisse basina kar hesaplamasinda kullanilan agirlikli hisse adedi ortalamasi, hisselerin bedelsiz
olarak çikarilmasini geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem karina iliskin herhangi bir duyuru veya diger seçilmis
finansal bilgilerin kamuya açiklanmasindan sonra ortaya çikmis olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayimi için yetkilendirilme tarihi arasindaki tüm olaylari kapsar.
Sirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylarin ortaya çikmasi durumunda,
finansal tablolara alinan tutarlari bu yeni duruma uygun sekilde düzeltir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Karsiliklar, sarta bagli varliklar ve yükümlülükler
Herhangi bir karsilik tutarinin finansal tablola ra alinabilmesi için Sirket’in geçmis olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zimni yükümlülügünün bulunmasi, bu yükümlülügün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklarin isletmeden çikmasinin muhtemel olmasi ve söz
konusu yükümlülük tutarinin güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmasi gerekmektedir. Söz konusu
kriterler olusmamissa Sirket söz konusu hususlari ilgili dipnotlarinda açiklamaktadir. Sarta bagli varliklar
gerçeklesmedikçe muhasebelestirilmemekte ve sadece dipnotlarda açiklanmaktadir.
Kosullu varliklar, ilgili gelismelerin finansal tablolarda dogru olarak yansitilmalarini teminen sürekli
olarak degerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanin isletmeye girmesinin neredeyse kesin hale
gelmesi durumunda ilgili varlik ve buna iliskin gelir, degisikligin olustugu dönemin finansal tablolarina
yansitilir. Ekonomik fayda girisinin muhtemel hale gelmesi durumunda, isletme söz konusu kosullu varligi
finansal tablo dipnotlarinda gösterir.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak siniflandirilir. Adi hisseler üzerinden dagitilan temettüler, beyan edildigi
dönemde birikmis kardan indirilerek kaydedilir.
Kiralama islemleri
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.
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) Sirket’i kontrol etmesi, Sirket tarafindan kontrol edilmesi ya da Sirket ile ortak kontrol altinda
bulunmasi (ana ortakliklar, bagli ortakliklar ve ayni is dalindaki bagli ortakliklar dahil);
(ii) Sirket üzerinde önemli etkisinin olmasini saglayacak payinin olmasi; veya
(ii) 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 kaynaklarin, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karsiligi olup olmadigina bakilmaksizin transferidir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Devlet tesvik ve yardimlari
Makul degerleri ile izlenen parasal olmayan devlet tesvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet tesvikleri,
elde edilmesi için gerekli sartlarin isletme tarafindan yerine getirilecegine ve tesvikin isletme tarafindan
elde edilebilecegine dair makul bir güvence olustugunda finansal tablolara alinir. Devletten temin edilen
feragat edilebilir borçlar, feragat kosullarinin isletme tarafindan yerine getirilecegine dair makul bir
güvence olusmasi durumunda devlet tesviki olarak kabul edilir.
Kurum kazanci üzerinden hesaplanan vergiler ve ertelenen vergiler
Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmis vergi giderinin toplamindan olusur.
Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi, dönem karinin vergiye tabi olan kismi üzerinden hesaplanir. Vergiye tabi kâr, diger
yillarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmasi nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan
farklilik gösterir. Sirket’in kurumlar vergisi yükümlülügü bilanço tarihi itibariyle yasallasmis vergi orani
kullanilarak hesaplanmistir.
Ertelenen vergi
Ertelenen vergi yükümlülügü veya varligi, varliklarin ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarlari ile yasal vergi matrahi hesabinda dikkate alinan tutarlari arasindaki geçici farkliliklarin bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalasmis vergi oranlari dikkate alinarak hesaplanmasiyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklarin tümü için
hesaplanirken, indirilebilir geçici farklardan olusan ertelenmis vergi varliklari, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanin kuvvetle muhtemel olmasi sartiyla
hesaplanmaktadir. Bahse konu varlik ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarari etkilemeyen isleme
iliskin geçici fark, serefiye veya diger varlik ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alinmasindan
(isletme birlesmeleri disinda) kaynaklaniyorsa muhasebelestirilmez.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Sirket’in geçici farkliliklarin ortadan kalkmasini kontrol edebildigi ve
yakin gelecekte bu farkin ortadan kalkma olasiliginin düsük oldugu durumlar haricinde, bagli ortaklik ve
istiraklerdeki yatirimlar ve is ortakliklarindaki paylar ile iliskilendirilen vergilendirilebilir geçici farklarin
tümü için hesaplanir. Bu tür yatirim ve paylar ile iliskilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varliklari, yakin gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanmanin kuvvetle muhtemel olmasi ve gelecekte ilgili farklarin ortadan
kalkmasinin muhtemel olmasi sartlariyla hesaplanmaktadir.
Ertelenen vergi varliginin kayitli degeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varliginin kayitli degeri, bir kisminin veya tamaminin saglayacagi faydanin elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi ölçüde azaltilir.
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NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Kurum kazanci üzerinden hesaplanan vergiler ve ertelenen vergiler (devami)
Ertelenen vergi varliklari ve yükümlülükleri varliklarin gerçeklesecegi veya yükümlülüklerin yerine
getirilecegi dönemde geçerli olmasi beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallasmis veya önemli ölçüde
yasallasmis vergi oranlari (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanir. Ertelenen vergi varliklari ve
yükümlülüklerinin hesaplanmasi sirasinda, Sirket’in bilanço tarihi itibariyle varliklarinin defter degerini
geri kazanmasi ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettigi yöntemlerin vergi sonuçlari
dikkate alinir.
Ertelenen vergi varliklari ve yükümlülükleri, cari vergi varliklariyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkin olmasi veya söz konusu varlik ve yükümlülüklerin ayni vergi mercii
tarafindan toplanan gelir vergisiyle iliskilendirilmesi ya da Sirket’in cari vergi varlik ve yükümlülüklerini
netlestirmek suretiyle ödeme niyetinin olmasi durumunda mahsup edilir.
Dogrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelestirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere iliskin ertelenmis vergi de dogrudan özkaynakta muhasebelestirilir) ile iliskilendirilen ya da
isletme birlesmelerinin ilk kayda alimindan kaynaklananlar haricindeki kurumlar vergisi ile döneme ait
ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelestirilir. Isletme birlesmelerinde,
serefiye hesaplanmasinda ya da satin alanin, satin alinan bagli ortakligin tanimlanabilen varlik,
yükümlülük ve sarta bagli borçlarinin makul degerinde elde ettigi payin satin alim maliyetini asan
kisminin belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
Çalisanlara saglanan faydalar / kidem tazminatlari
Yürürlükteki kanunlara göre, Sirket, emeklilik dolayisiyla veya istifa ve is kanununda belirtilen
davranislar disindaki sebeplerle istihdami sona eren çalisanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlari bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kidem tazminat tavani esas
alinarak hesaplanir. Kidem tazminati karsiligi, tüm çalisanlarin emeklilikleri dolayisiyla ileride dogacak
yükümlülük tutarlari bugünkü net degerine göre hesaplanarak ilisikteki finansal tablolarda yansitilmistir.
Bilançoda muhasebelestirilen kidem tazminati yükümlülügü, tüm çalisanlarin emeklilikleri dolayisiyla
ileride dogmasi beklenen yükümlülük tutarlarinin net bugünkü degerine göre hesaplanmis ve finansal
tablolara yansitilmistir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayiplar gelir tablosuna yansitilmistir
Nakit akim tablosu
Nakit akim tablosunda, döneme iliskin nakit akimlari esas, yatirim ve finansman faaliyetlerine dayali bir
biçimde siniflandirilarak raporlanir. Nakit akim tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve
banka mevduatini içermektedir.

33 / 77

NOT 2 – FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR (devami)
2.04. Önemli Muhasebe Politikalarinin Özeti (devami)
Önemli muhasebe tahminleri ve varsayimlar (devami)
Varlik ve yükümlülüklerin kayitli degerleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri asagidaki
gibidir:
Ertelenmis finansman gelir/gideri:
Ticari alacak ve borçlarin etkin faiz yöntemiyle itfa edilmis maliyetinin hesaplanmasinda alacak ve
borçlara iliskin mevcut verilere göre beklenen tahsil ve ödeme vadeleri dikkate alinmistir. Vadeli alim ve
satimlar dolayisiyla dönem içerisinde alis maliyetleri ile satis gelirlerinin içerisinde yer alan finansman
gelir ve giderlerinin tutari, alinan ticari alacak ve borçlarin ilgili döneme ait devir hizlari kullanilarak etkin
faiz yöntemine göre tahmini bazda hesaplanmis ve finansman gelir ve giderlerine siniflandirilmistir.
Vadeli alim ve satimlardan kaynaklanan ve dönem içinde olusan alis maliyetleri ile satis gelirlerinin
içerdigi tahakkuk etmemis finansman gelir ve gider tutarlari ortalama ticari alacak ve borç devir hizlarini
kullanmak suretiyle yaklasik olarak tesbit edilmektedir.
Faydali ömür:
Maddi ve maddi olmayan varliklar tahmini faydali ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi
tutulmustur.
Kidem tazminati:
Kidem tazminati karsiligi, personel devir hizi orani geçmis yil tecrübeleri ve beklentiler dogrultusunda
devir hizi hesaplanarak bilanço tarihindeki degerine indirgenmistir.
Dava karsiliklari
Dava karsiliklari ayrilirken, ilgili davalarin kaybedilme olasiligi ve kaybedildigi taktirde katlanilacak olan
sonuçlar Sirket hukuk müsavirlerinin görüsleri dogrultusunda degerlendirilmekte ve Sirket yönetiminin
elindeki veriler kullanilarak karsilik ayrilmaktadir.
Kullanilan tahminler ilgili muhasebe politikalarinda veya dipnotlarda gösterilmektedir.
NOT 3 – ISLETME BIRLESMELERI
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 4 – IS ORTAKLIKLARI
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
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NOT 5 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Sirket’in ana faaliyet konulari kara tasit araçlarinda kullanilan parça ve komponentlerin imali, dahili
ticareti, ihracat ve ithalatini yapmak olup, Sirket yogunlukla tek bir alanda faaliyet göstermektedir.
Sirket’in cografi bölgelere göre raporlamasi asagidaki gibidir;

Yurtiçi satislar
Yurtdisi satislar

01.01.31.12.2010
24.112.460
54.805.240

01.01.31.12.2009
11.353.107
36.694.079

Toplam

78.917.700

48.047.186

31.12.2010

31.12.2009

764
1.800.111
1.740.103
60.008

8.336
9.235.128
370.604
8.864.524

1.800.875

9.243.464

NOT 6 – NAKIT VE NAKIT BENZERLERI

Kasa
Bankalar
-Vadesiz mevduat
-Vadeli mevduat
Toplam

31.12.2010 tarihi itibariyle bankada bulunan vadeli hesaplarin bakiyesinin faiz orani TL %5,00 olup
vadesi 3 Ocak 2011’dir. (31.12.2009:ABD$ %1,19-%3,77, TL %4,50-%6,25 olup vadeleri 04, 11, 12,
15, 18, 28 Ocak 2010 ve 01, 02 Subat 2010 ).
Nakit ve nakit benzerleri’nin dövizli bakiyeleri Dipnot 38 kur riski’nde açiklanmistir.
31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle Sirket’in banka mevduatinda blokeli tutar bulunmamaktadir.
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NOT 7 – FINANSAL YATIRIMLAR
Satilmaya hazir finansal varliklar:
31.12.2010
TL
Orani

31.12.2009
TL Orani

BMC Sanayi ve Ticaret A.S.(1)
Dogu Yatirim Holding A.S.

120.727
100.639
221.366

<1%
<1%

120.727
100.639
221.366

Deger düsüklügü karsiligi(1)

(100.639)

(100.639)

120.727

120.727

<1%
<1%

(1) Bagimsiz denetimden geçmemis ve tek düzen hesap plani ve diger ilgili mevzuata göre
düzenlenmis 31.12.2005 tarihli finansal tablolarina göre özkaynak orani esas alinarak
muhasebelestirilmistir.
NOT 8 – FINANSAL BORÇLAR
31.12.2010
Kisa vadeli finansal borçlar:
Banka kredileri
-TL
-ABD$
-EURO
Banka Kredi Faiz Tahakkuklari
Kisa vadeli finansal kiralama borçlari, net

Faiz Orani

%15
%2,70-7,95
%3,00-3,75
---

31.12.2009
TL

Faiz Orani

TL

4.672
-14.220.249 %4,13-7,95
6.659.575
-344.210
----

-11.142.370
--79.768

21.228.706
31.12.2010
Uzun vadeli finansal borçlar:
Banka kredileri
-ABD$

Faiz Orani

%7,95

11.222.138
31.12.2009

TL

6.318.831
6.318.83
1

Faiz Orani

%5,13-7,95

TL

10.359.975

10.359.975
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NOT 8 – FINANSAL BORÇLAR (devami)
31.12.2010 tarihi itibariyle kullanilan krediler karsiliginda 20.350.000 ABD$, 70.000 Avro ve 1.710.000
TL tutarinda H.Bayraktar Yatirim Holding A.S.’nin kefaleti vardir
(31.12.2009:
20.350.000 ABD$, 733.000 Avro, 1.710.000 TL ) (Dipnot 22).
2008 yili içinde Türkiye Is Bankasi A.S.'den kullanilan 5.000.000 ABD$’lik sabit faizli, iki yili ödemesiz
yedi yil vadeli, kredinin teminati olarak 15.000.000 TL'lik ticari isletme rehni verilmistir (Dipnot 22).
31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle banka kredisi borçlarinin vadeleri asagidaki gibidir:
Vade
0-1 yil içerisinde ödenecekler
1-2 yil içerisinde ödenecekler
2-3 yil içerisinde ödenecekler
3-4 yil içerisinde ödenecekler
4-5 yil içerisinde ödenecekler
5 yil ve üzeri

31.12.2010
21.228.706
1.929.548
1.578.375
1.405.454
1.405.454
-27.547.537

31.12.2009
11.142.370
4.205.858
1.879.250
1.537.231
1.368.818
1.368.818
21.502.345

31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarinin vadeleri asagidaki gibidir:
Vade
0-1 yil içerisinde ödenecekler

31.12.2010

31.12.2009

--

79.768

31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle finansal kiralama anapara ve faiz borçlari asagidaki gibidir:
31.12.2010 31.12.2009
Finansal kiralama islemlerinden borçlar
-84.470
Ertelenmis finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
-(4.702)
--

79.768

NOT 9 – DIGER FINANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
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NOT 10 – TICARI ALACAK VE BORÇLAR
Kisa vadeli ticari alacaklar
Alicilar
Alacak senetleri
Iliskili kuruluslardan alacaklar (Dipnot 37)

31.12.2010

31.12.2009

28.981.829
5.401
772.411
29.759.641

15.385.976
10.802
994.438
16.391.216

(35.785)
(373.298)

(10.771)
(390.962)

29.350.558

15.989.483

Tahakkuk etmemis finansman geliri (-)
Süpheli ticari alacaklar karsiligi(-)

Süpheli ticari alacaklara iliskin hareket tablosu asagidaki gibidir:

Açilis bakiyesi
Dönem gideri (Dipnot 30)
Tahsilatlar
Kapanis bakiyesi

31.12.2010
(390.962)
(30.600)
48.264

31.12.2009
-(390.962)
--

(373.298)

(390.962)

Ticari alacaklarin dövizli bakiyeleri Dipnot 38 kur riski’nde açiklanmistir.
Alacaklara karsilik olarak alinan teminatlarin niteligi ve tutarlari asagidaki gibidir :

Teminat senetleri (Dipnot 22)

31.12.2010

31.12.2009

762.977

1.319.930

762.977

1.319.930

Sirket alacaklarinin maruz kaldigi riskler ve risklerin düzeyi Dipnot 38’de açiklanmistir.
Kisa vadeli ticari borçlar
Saticilar
Iliskili kuruluslara borçlar (Dipnot 37)

Tahakkuk etmemis finansman gideri (-)

31.12.2010

31.12.2009

13.285.685
9.464
13.295.149

4.800.529
2.680
4.803.209

(45.564)

(21.921)

13.249.585

4.781.288

Ticari borçlarin dövizli bakiyeleri Dipnot 38 kur riski’nde açiklanmistir.
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NOT 11 – DIGER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kisa vadeli diger alacaklar

31.12.2010

31.12.2009

Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

99.863
590

115.460
590

100.453

116.050

Uzun vadeli diger alacaklar

31.12.2010

31.12.2009

Verilen Depozito ve Teminatlar

35.975

35.764

35.975

35.764

31.12.2010

31.12.2009

808.745
646.144
12.467
386.555
834.764
485

799.997
346.159
7.223
387.302
86.413
575

2.689.160

1.627.669

Kisa vadeli diger borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar(1)
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri(1)
Ödenecek sendika aidatlari
Iliskili kuruluslara borçlar (Dipnot 37)
Personele borçlar
Diger

(1) Sirket ödenecek vergi ve fonlar ile ödenecek sosyal güvenlik kesintileri borçlarini ödemek için KDV
iadesi alacagi ile pesin ödenen vergi ve fonlar kaleminde yer alan alacaklarini kullanmaktadir.
31.12.2010 tarihi itibariyle ödenecek vergi ve fonlar ile ödenecek sosyal güvenlik kesintileri kalemlerinde
yer alan borcun 868.601 TL tutarindaki kismi Aralik 2010 ve önceki aylara ait olup henüz vergi dairesi
tarafindan mahsubu gerçeklesmemis borçlardan olusmaktadir (31.12.2009: 903.817) (Dipnot 26).
NOT 12 – FINANS SEKTÖRÜ FAALIYETLERINDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
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NOT 13 – STOKLAR

Ilk madde ve malzemeler
Yarimamuller
Mamuller
Stok deger düsüklügü karsiligi

31.12.2010

31.12.2009

18.272.513
1.680.754
5.868.829
(1.296.260)

10.482.493
850.838
2.028.933
(934.820)

24.525.836

12.427.444

Yil içerisinde gider yazilan stoklarin tutari Dipnot 28’te açiklanmistir.
Stoklar yangin, deprem ve hirsizlik risklerine karsi 19.000.000 TL (31.12.2009:19.082.083 TL) tutarinda
sigortalanmistir.
NOT 14 – CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 15 – DEVAM EDEN INSAAT SÖZLESMELERINE ILISKIN VARLIKLAR
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
31.12.2010
TL
Orani
Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.S.(Ege Fren
A.S)

4.119.683 25,50%
4.119.683

31.12.2009
TL
Orani

3.446.265

25,50%

3.446.265

Sirket’in özkaynak yöntemi ile degerlenen yatirimi, Ege Fren A.S.’nin 31.12.2010 tarihli asagida bilgileri
verilen bagimsiz denetimden geçmis finansal tablolarina göre özsermayeden pay alma yöntemi ile
muhasebelestirilmistir.

Aktif toplami
Kisa vadeli yükümlülükleri
Uzun vadeli yükümlülükleri
Net dönem kari / (zarari)

31.12.201
0

31.12.2009

37.570.027
19.123.537
2.290.845
2.640.879

30.534.590
9.219.468
7.800.358
(1.934.080)

Gelir tablosu ile iliskilendirilen tutar asagidaki gibidir;

Ege Fren A.S. net dönem kari/(zarari)
Sahip olunan pay orani
Kar/(zarar) ile iliskilendirilen tutar
(pay orani X net dönem kari / (zarari) )

01.01.01.01.31.12.2010 31.12.2009
2.640.879 (1.934.080)
25,50%
25,50%
673.418

(493.190)
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NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 18 –

MADDI DURAN VARLIKLAR

31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihinde sona eren dönemler içinde maddi duran varliklar ve ilgili birikmis
amortismanlarinda gerçeklesen hareketler asagidaki gibidir:
Cari dönem:

Maliyet degeri
Arazi ve Arsalar
Yeralti ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makina ve Cihazlar
Leasing ile Alinan Makinalar
Tasit Araçlari
Döseme ve Demirbaslar
Özel Maliyetler
Yapilmakta Olan Yatirimlar

01.01.2010
Bakiyesi
626.215
70.148.680
5.940.775
79.098.366
3.091.542
2.483.567
4.533.007
4.237.205
64.590

Girisler Çikislar Transferler
----40.752
-1.567.076 (63.898)
--202.730
-95.571 (8.377)
--315.907
--

-166.802
------(166.802)

170.223.94
(72.275
7 2.222.036
)

--

31.12.2010
Bakiyesi
626.215
70.315.482
5.981.527
80.601.544
3.091.542
2.686.297
4.620.201
4.237.205
213.695

172.373.708

Birikmis Amortismanlar
Yeralti ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makina ve Cihazlar
Leasing ile Alinan Makinalar
Tasit Araçlari
Döseme ve Demirbaslar
Özel Maliyetler

Net Deger

69.791.413
4.841.465
66.476.313
1.210.885
2.483.567
4.071.660
2.101.263

69.450
-74.158
-1.982.805 (12.195)
309.154
-24.978
-160.139
(166)
172.827
--

--------

150.976.56
(12.361
6 2.793.511
)

--

19.247.381

69.860.863
4.915.623
68.446.923
1.520.039
2.508.545
4.231.633
2.274.090

153.757.716
18.615.992
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NOT 18 –

MADDI DURAN VARLIKLAR (devami)

Önceki dönem:

Maliyet degeri
Arazi ve Arsalar
Yeralti ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makina ve Cihazlar
Leasing ile Alinan Makinalar
Tasit Araçlari
Döseme ve Demirbaslar
Özel Maliyetler
Yapilmakta Olan Yatirimlar(1)

Birikmis Amortismanlar
Yeralti ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makina ve Cihazlar
Leasing ile Alinan Makinalar
Tasit Araçlari
Döseme ve Demirbaslar
Özel Maliyetler

Net Deger

01.01.2009
Bakiyesi
626.215
70.148.680
5.940.775
79.245.785
3.091.542
2.529.470
4.517.388
4.237.205
662.729

Girisler
---241.679
--16.767
-214.010

170.999.78
9

472.456

69.724.209
4.760.647
64.866.578
901.731
2.529.470
3.842.601
1.928.436

Çikislar Transferler
------(522.270)
133.172
--(45.903)
-(1.148)
---(312.739)
(499.410)

31.12.2009
Bakiyesi
626.215
70.148.680
5.940.775
79.098.366
3.091.542
2.483.567
4.533.007
4.237.205
64.590

(882.060)

(366.238)

170.223.94
7

67.204
80.818
2.127.280
309.154
-230.207
172.827

--(517.545)
-(45.903)
(1.148)
--

--------

69.791.413
4.841.465
66.476.313
1.210.885
2.483.567
4.071.660
2.101.263

148.553.67
2 2.987.490

(564.596)

--

150.976.56
6

22.446.117

19.247.381

(1) 31.12.2009 tarihi itibariyle 366.238 TL’si Gelistirme Proje giderlerinden olusmakta olup maddi
olmayan duran varliklara transfer edilmistir (Dipnot 19).
Sirket’in maddi duran varlik amortismani 2.793.511 TL (31.12.2009: 2.987.490 TL) ve maddi olmayan
duran varlik itfa payi 77.039 TL (31.12.2009: 114.162 TL) toplami olan 2.870.550 TL (31.12.2009:
3.101.652 TL)’nin gider hesaplarindaki dagilimi asagidadir:

Satislarin maliyeti (Dipnot 28)
Genel yönetim giderleri (Dipnot 30)
Arastirma ve gelistirme giderleri (Dipnot 30)
Çalismayan kisim giderleri (Dipnot 31)

31.12.2010
2.345.630
424.964
99.956
--

31.12.2009
2.280.029
583.623
61.040
176.960

2.870.550

3.101.652
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NOT 18 –

MADDI DURAN VARLIKLAR (devami)

31.12.2010 tarihi itibariyle maddi duran varliklar yangin, deprem, hirsizlik ve makina kirilmasi risklerine
karsi sigortalanmis olup sigorta bilgileri asagidadir (31.12.2009: 68.073.400 TL):
Aktifin Cinsi
Tesis, makina ve cihazlar
Binalar
Döseme ve demirbaslar
Tasitlar

Teminat Tutari
55.911.700
8.820.000
2.297.300
248.320

Baslangiç Tarihi
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010

Bitis Tarihi
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

67.277.320
NOT 19 – MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Cari dönem:
Maliyet degeri
Haklar
Gelistirme giderleri

01.01.2010
Bakiyesi
421.708
366.238

787.946
Itfa degeri
Haklar
Gelistirme giderleri

393.797
61.040

454.837
Net Deger

Çikislar

31.12.2010
Bakiyesi

12.014
--- (366.238)

433.722
--

(366.238
)

433.722

9.895
-67.144 (128.184)

403.692
--

(128.184
)

403.692

Girisler

12.014

77.039

333.109

30.030

Önceki dönem:

Maliyet degeri
Haklar
Gelistirme giderleri (1)

Itfa degeri
Haklar
Gelistirme giderleri

Net Deger

01.01.2009
Bakiyesi
421.708
--

Girisler
-366.238

31.12.2009
Bakiyesi
421.708
366.238

421.708

366.238

787.946

340.675
--

53.122
61.040

393.797
61.040

340.675
81.033

114.162

454.837
333.109

(1) 31.12.2009 tarihi itibariyle yapilmakta olan yatirimlar’dan transfer edilmistir (Dipnot 18).
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NOT 20 – SEREFIYE
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 21 – DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 22 – KARSILIKLAR, KOSULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Sirket’in borç karsiliklari asagidaki gibidir:
Kisa vadeli borç karsiliklari
Dava karsiliklari
Kullanilmamis izin ücret karsiliklari
Kidem tazminati karsiligi (1)
Nakliye, gümrük komisyon karsiliklari
Fiyat farki karsiligi

31.12.2010

31.12.2009

130.473
144.211
-34.142
590.290

30.473
90.913
33.898
6.293
--

899.116

161.577

(1) Sirket’in is akitleri feshedilecek olan çalisanlara ve bilanço tarihinden sonra isten ayrilan personel
için ödenen/ödenecek olan kidem tazminati yükümlülügüdür.
b) Sirket’i konu eden dava ve ihtilaflar hakkinda açiklama asagidaki gibidir:
Sirket tarafindan açilan davalar :

Dosya No

2004/1309

2005/455

Mahkemesi

Davali
Sosyal Sigortalar
Izmir 2. Idare Kurumu
Mahkemesi
Baskanligi
Izmir 4. Idare
Mah. – Izmir Sosyal Sigortalar
1. Sulh Ceza Kurumu
Mahkemesi
Baskanligi

Dava Konusu
Idari para cezasina itiraz
ve cezanin kaldirilmasina
karar verilmesi talebi
Idari para cezasina itiraz
ve cezanin kaldirilmasina
karar verilmesi talebi

Dava
Tutari

Son Durum
Hakkinda
Açiklama

12.879 TL

(1)

3.807 TL

(2)

(1) Danistay’dan gelecek sonuç beklenmektedir.
(2) Bölge Idare Mahkemesi’nde dava açilmistir.
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NOT 22 – KARSILIKLAR, KOSULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devami)
b) Sirket’i konu eden dava ve ihtilaflar hakkinda açiklama asagidaki gibidir: (devami)
Sirket aleyhine açilan davalar:

Dosya No
2009/86
2007/883

2009/139

2009/794

2010/65

Mahkemes
i
Izmir 2. Is
Mahkemesi
Izmir 10. Is
Mahkemesi

Davaci

Son Durum
Dava
Hakkinda
Dava Konusu
Tutari
Açiklama
Ise iade sonucuna bagli
7.200 TL
olarak açilan alacak davasi
+faiz
(1)
Sigortalilik
baslangicinin tepiti
-(1)

Seval Engin
Mehmet Zeki
Kus
Ramazan Hakan
Akyol-Akif
Izmir 3. Is
Akyol-Sen
Mahkemesi Hanife Akyol
Manevi Tazminat
400.000 TL
Kidem tazminati, yillik izin,
Izmir 5. Is
hafta tatili ve bayram ücreti
2.400 TL
Mahkemesi Mustafa Sarioglu talebi
+faiz
Sosyal Güvenlik
Izmir 5. Is
Kurumu
Is kazasi sonucu SGK’nin
20.873 TL
Mahkemesi Baskanligi
ugradigi zararin tazmini
+ faiz

(2)

(2)

(2)

(1) Dosyanin Yargitay’dan dönüsü beklenmektedir.
(2) Dava devam etmektedir.
Sirket aleyhine yürütülen icra takipleri:

Dosya No
2010/1272

Mahkemes
i
Davaci
Izmir 2. Icra
Müdürlügü Seval Engin

Dava Konusu
Izmir 2. is mahkemesinin
ilamina dayali alacak

Takip
Tutari

Son Durum
Hakkinda
Açiklama

6.726 TL

(1)

(1) 31.12.2010 tarihi itibariyle icra takibi durdurulmus olup, dosyanin Yargitay’dan dönüsü
beklenmektedir.
Sirket aleyhine sonuçlanmis davalar:

Dosya No
2010/300
2009/219

Mahkemes
i
Izmir 1. Is
Mahkemesi
Izmir 10. Is
Mahkemesi

Davaci
Ümit Orhan
Güngör

Dava Konusu
Sigortalilik baslangicinin
tespiti
Sigortalilik
Zekariya Yilmaz baslangicinin tepiti

Dava
Tutari

Son Durum
Hakkinda
Açiklama

--

(1)

--

(2)

(1)Dava Ümit Orhan Güngör’ün lehine sonuçlanmistir.
(2)Davanin yenilendigine dair herhangi bir tebligat alinmamistir.
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NOT 22 – KARSILIKLAR, KOSULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devami)
31.12.2010 tarihi itibariyle finansal tablolarda 30.473 TL tutarinda dava karsiligi ayrilmistir (31.12.2009:
30.473 TL).
c) 31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle yükümlülüklerde yer almayan taahhütlerin toplami:
Teminat-Rehin-Ipotekler (TRI) :
31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle Sirket’in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna iliskin tablolari
asagidaki gibidir:
31 Aralik 2010 31 Aralik 2009
A. Kendi Tüzel Kisiligi Adina Vermis Oldugu TRI'lerin Toplam
Tutari
-Teminat mektuplari
-Teminat senetleri
-Ticari isletme rehni

17.576.415
1.174.267
1.402.148
15.000.000

B. Tam Konsolidasyon Kapsamina Dahil Edilen Ortakliklar
Lehine Vermis Oldugu TRI'lerin Toplam Tutari

--

18.381.010
1.001.924
2.379.086
15.000.000
--

C. Olagan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaciyla Diger 3.
Kisilerin Borcunu Temin Amaciyla Vermis Oldugu TRI'lerin
tutari

--

--

D. Diger Verilen TRI'lerin Toplam Tutari

--

--

i. Ana Ortak Lehine Vermis Oldugu TRI'lerin Toplam Tutari
ii. B ve C Maddeleri Kapsamina Girmeyen Diger Grup
Sirketleri Lehine Vermis Oldugu TRI'lerin Toplam Tutari
iii.C Maddesi Kapsamina Girmeyen 3. Kisiler Lehine Vermis
Oldugu TRI'lerin Toplam Tutari
Toplam

--

--

--

--

--

--

17.576.415

18.381.010
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NOT 22 – KARSILIKLAR, KOSULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devami)

Cinsi
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat senetleri
Teminat senetleri
Teminat senetleri
Teminat senetleri
Ticari isletme rehni (1)

Verildigi yer
Izmir Gümrük
EGSB Gümrük Saymanligi
Erdemir A.S.
Esbas Gümrük
Izmirgaz A.S.
Izmir 2.Icra Mudurlugu
Mercedes Benz
Saticilara verilen
Saticilara verilen
Alicilara verilen
TTGV
Türkiye Is Bankasi A.S.

YP Cinsi YP Tutari
TL
-TL
-ABD$
500.000
ABD$
18.750
TL
-TL
-AVRO
70.000
ABD$
-TL
-TL
-ABD$
789.850
TL
--

31.12.200
31.12.2010
9
TL Tutari TL Tutari
100.000
100.000
20.000
20.000
773.000
752.850
28.988
28.232
100.842
100.842
8.000
-143.437
--9.636
-53
181.040
121.012
1.221.108 2.248.385
15.000.000 15.000.000

17.576.415

18.381.01
0

(1) Bornova 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlügü’nün 04.02.2010 tarihli yazisina göre Sirket’in 31.12.2007
finansal tablo dipnotlarinda yazdigi 342-1 ada parsel nolu gayrimenkulü üzerinde yer alan ihtiyati tedbir
karari 2008 yili içinde kalkmis olup 17.12.2008 tarih ve 17425 yevmiye ile Türkiye Is Bankasi A.S.
adina 15.000.000 TL tutarinda Ticari Isletme Rehni verilmistir.
d) 31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle alinmis olan teminat ve kefalet tutarlari :

YP Cinsi
Alinan teminat senetleri
Muhtelif alicilar (Dipnot 10)
Muhtelif alicilar (Dipnot 10)
Alinan kefaletler
H.Bayraktar Yatirim Holding A.S. (Dipnot 8)
H.Bayraktar Yatirim Holding A.S. (Dipnot 8)
H.Bayraktar Yatirim Holding A.S. (Dipnot 8)
Ege Endüstri Holding A.S. (Dipnot 8)
Diger

31.12.2010 31.12.2009
YP Tutari
TL Tutari
TL Tutari

TL
AVRO

---

762.977
--

438.528
881.402

AVRO
ABD$
TL
ABD$
TL

70.000
20.350.000
----

143.437
31.461.100
1.710.000
---

1.583.500
30.640.995
1.710.000
1.767.783
150

34.077.514 37.022.358
NOT 23 – TAAHHÜTLER
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
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NOT 24 – ÇALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR
Yürürlükteki Is Kanunu hükümleri uyarinca, çalisanlardan kidem tazminatina hak kazanacak sekilde is
sözlesmesi sona erenlere, hak kazandiklari yasal kidem tazminatlarinin ödenmesi yükümlülügü vardir.
Ayrica, halen yürürlükte bulunan 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981 tarih, 2422 sayili
ve 25.08.1999 tarih, 4447 sayili yasalar ile degisik 60’inci maddesi hükmü geregince kidem tazminatini
alarak isten ayrilma hakki kazananlara da yasal kidem tazminatlarini ödeme yükümlülügü bulunmaktadir.
31.12.2010 tarihi itibariyle ödenecek kidem tazminati aylik 2.517,01 TL (31.12.2009: 2.365,16 TL)
tavanindan hesaplamistir.
Kidem tazminati yükümlülügü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi degildir.
Kidem tazminati yükümlülügü, Sirket’in çalisanlarin emekli olmasindan dogan gelecekteki olasi
yükümlülügünün bugünkü degerinin tahminine göre hesaplanir. UMS 19, “Çalisanlara Saglanan
Faydalar” uyarinca sirketin yükümlülüklerini tanimlanmis fayda planlari kapsaminda aktüeryal
degerleme yöntemleri kullanilarak gelistirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasinda kullanilan aktüeryal varsayimlar asagida belirtilmistir:
Esas varsayim, her hizmet yili için olan azami yükümlülügün enflasyona paralel olarak artmasidir.
Dolayisiyla, uygulanan iskonto orani, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen
reel orani ifade eder. 31.12.2010 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karsiliklar, çalisanlarin
emekliliginden kaynaklanan gelecege ait olasi yükümlülügünün bugünkü degeri tahmin edilerek
hesaplanir. 31.12.2010 tarihi itibariyle karsiliklar yillik %5,10 enflasyon orani ve %10 iskonto orani
varsayimina göre, %4,66 reel iskonto orani ile hesaplanmistir (31 Aralik 2009: %5,92 reel iskonto oran).
Istege bagli isten ayrilmalar neticesinde ödenmeyip, Sirket’e kalacak olan kidem tazminati tutarlarinin
tahmini orani da dikkate alinmistir. Sirket’in kidem tazminati yükümlülügü hesaplamasinda ortalama ise
devam etme olasiligi % 92,69 olarak hesaplanmis ve indirgenmis kidem tazminati karsiligi tutari bu oran
esas alinarak hesaplanmistir (31.12.2009: %92,19).

31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle kidem tazminati karsiliginin hareketleri asagidaki
gibidir:
Dönem basi
Ödeme
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç/(kayip)
Dönem sonu bakiye
-Uzun vadeli kisim
-Kisa vadeli kisim (Dipnot 22) (1)

31.12.2010
689.115
(49.899)
68.912
740.759
(694.995)

31.12.2009
1.879.397
(1.607.028)
206.734
742.998
(532.986)

753.892

689.115

---

655.217
33.898

(1) Kisa vadeli kidem tazminati karsiligi aktüeryal degerleme yöntemleri kullanilarak iskonto edilmemistir.
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NOT 25 – EMEKLILIK PLANLARI
Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 26 – DIGER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diger dönen varliklar
Pesin ödenen sigorta giderleri
Pesin ödenen diger giderler
Sigorta tazminat ve diger gelir tahakkuklari
Devreden KDV
Pesin ödenen üyelik giderleri
Pesin ödenen vergi ve fonlar(1)
Iade alinacak KDV(1)
Is avanslari
Personel avanslari
Sabit kiymetler için verilen avanslar
Stoklar için verilen siparis avanslari

31.12.2010

31.12.2009

-66.227
68.695
3.912.117
33.859
34.717
1.310.774
76.221
7.884
227.008
110.112

5.466
-29.999
1.181.300
-516.202
843.065
43.595
2.850
70.561
136.758

5.847.614

2.829.796

(1) Sirket ödenecek vergi ve fonlar ile ödenecek sosyal güvenlik kesintileri borçlarini ödemek için KDV
iadesi alacagi ile pesin ödenen vergi ve fonlar kaleminde yer alan alacaklarini kullanmaktadir
(Dipnot 11).
Diger kisa vadeli yükümlülükler
Yurtdisi alinan siparis avansi
Diger

31.12.2010

31.12.2009

138.733
3.283

61.590
--

142.016

61.590
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NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR
Dönem içerisinde Sirket’in kayitli sermayesi ve/veya dönem içerisinde sermayesinde
olmamistir. Sirket ortaklarinin sermaye tutarlari ve katilim oranlari asagidadir.

degisiklik

Sermaye
Adi Soyadi/Ünvani
Ege Endüstri Holding A.S.
Halka açik kisim ve diger (1)

31.12.2010
Pay Tutari Orani %
2.004.140
1.145.860

63,62
36,38

3.150.00
0

100,00

31.12.2009
Pay Tutari Orani
2.004.140
1.145.860

63,62
36,38

3.150.00
0 100,00

(1) Ortaklik oranlari % 10’dan az olan gerçek ve tüzel kisiler.
Sirket’in 28.03.2007 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurulu Toplantisi’nda Sirket ana sözlesmesinin
sermaye baslikli 5. maddesinin Sermaye Piyasasi Kurulu’nun 18.10.2006 tarih ve 1943 sayili izin yazisi
ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi’nin 01.11.2006 tarih 108317-8698 sayili izni uyarinca degistirilmesine
karar verilmistir. Söz konusu karara göre ana sözlesmenin sermaye baslikli bölümü asagidaki gibi
degismistir:
Sirket’in çikarilmis sermayesi her biri 1 Kr. itibari degerde 11.812.500 A Grubu nama ve 303.187.500 B
Grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 paya bölünmüstür.
Genel Kurul Toplantilarinda A Grubu paylar sahiplerine 10, B Grubu paylar sahiplerine 1 oy hakki verir.
Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) madde 387 hükümleri mahfuzdur.
Paylarin gruplar itibariyle dagilimi asagidadir:
Pay Sahibi
Ege Endüstri Holding A.S.
Ege Endüstri Holding A.S.
Halka Açik Olan Kisim
Diger Ortaklar
Diger Ortaklar

Grup

Hisse Adedi

Nominal Tutari

A
B
B
A
B

11.413.125
189.000.900
113.735.700
399.375
450.900

114.131
1.890.009
1.137.357
3.994
4.509

315.000.000

3.150.000

Sermaye Düzeltme Farklari
31.12.2010 tarihi itibariyle Sermaye Düzeltme Farki 26.119.105 TL (31.12.2009: 26.119.105
TL)’dir.
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NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR (devami)
Kardan Ayrilan Kisitlanmis Yedekler
Kardan ayrilmis kisitlanmis yedekler yasal yedeklerden olusmaktadir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, sirketin ödenmis sermayesinin
%20’sine ulasincaya kadar, kanuni net karin %5’i olarak ayrilir. Ikinci tertip yasal yedekler ise ödenmis
sermayenin %5’ini asan dagitilan karin %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler
ödenmis sermayenin %50’sini geçmedigi sürece sadece zararlari netlestirmek için kullanilabilir, bunun
disinda herhangi bir sekilde kullanilmasi mümkün degildir.
31.12.2010 tarihi itibariyle, Sirket’in yasal yedekler toplami 1.687.635 TL’dir (31.12.2008: 1.687.635
TL).
Kar dagitimi
Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasasi Kanunu’na Tabi Olan Halka Açik Anonim Ortakliklarin Temettü ve
Temettü Avansi Dagitiminda Uyacaklari Esaslar Hakkinda Tebligi”ne göre asgari kar dagitim orani %
20’dir. SPK halka açik anonim ortakliklarin 2009 yili faaliyetlerinden elde ettikleri karlardan yapilacak
temettü dagitimi konusunda herhangi bir asgari kar dagitim zorunlulugu getirmemistir. Dagitimin
sirketlerin genel kurullarinda alacaklari karara bagli olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi
suretiyle ihraç edilecek paylarin bedelsiz olarak ortaklara dagitilmasina ya da belli oranda nakit, belli
oranda bedelsiz pay dagitilmasi suretiyle gerçeklestirilebilmesine imkan verilmistir.
SPK’nin karari geregi (karar no: 4/138) belirlenecek birinci temettü tutarinin mevcut ödenmis/çikarilmis
sermayelerinin %5’inden az olmasi durumunda, söz konusu tutarin dagitilmadan ortaklik bünyesinde
birakilabilmesine imkan verilmistir.
Sermaye Piyasasi Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarih ve 1/6 sayili toplantisinda kar dagitim esaslari ile ilgili
olarak alinan karar ile sirketlerin yasal kayitlarinda bulunan kaynaklardan karsilanabildigi sürece,
dagitacaklari kar tutarini Kurulun Seri: XI No: 29 sayili Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya
Iliskin Esaslar Tebligi çerçevesinde hazirlanan finansal tablolarinda yer alan net dönem karlarini dikkate
alarak hesaplamalarina imkan taninmistir.
Sirket’in yasal kayitlarina göre net dönem kari ve dagitilabilir diger kaynaklari asagidaki gibidir;

Dönem net kari /zarari
Olaganüstü yedekler
Statü yedekleri
Geçmis dönem zararlari
Toplam

31.12.2010
4.310.291
34.477.515
4.865.660
(33.769.425)
9.884.041

31.12.2009
(1.696.632)
34.477.515
4.865.660
(32.072.791)
5.573.752

Sirket 01.01.-31.12.2010 tarihleri arasinda kar payi dagitmamistir (01.01.-31.12.2009: 3.162.989 TL).
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NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR (devami)
Geçmis Yillar Kar / (Zararlari)
31.12.2010

31.12.2009

797
5.043.985

797
5.469.383

5.044.782

5.470.180

Satis gelirleri

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

Yurtiçi satislar
Yurtdisi satislar
Diger satislar

20.554.096
54.805.240
3.558.364

9.530.415
36.694.079
1.822.692

78.917.700

48.047.186

(1.115.397)

(507.372)

77.802.303

47.539.814

Satislarin maliyeti

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

Satilan mamul maliyeti
Satilan ticari mallar maliyeti

(60.099.885)
(1.187.718)

(37.815.988)
(40.270)

Diger sermaye yedekleri
Olaganüstü yedekler

NOT 28 – SATISLAR VE SATISLARIN MALIYETI

Brüt satislar
Satislardan iade, iskonto ve indirimler (-)

(61.287.603) (37.856.258)
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NOT 28 – SATISLAR VE SATISLARIN MALIYETI (devami)
Satislarin maliyeti tablosu asagidaki gibidir:
01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

Dolaysiz ilk madde malzeme gideri
Hammadde deger düsüklügü iptali
Dolaysiz isçilik gideri
Genel üretim gideri
Amortisman gideri

43.711.657
-6.003.902
12.708.508
2.345.630

24.067.515
(1.360.049)
4.363.813
5.424.017
2.280.029

Yari mamul kullanimi
Dönem basi yari mamuller
Dönem sonu yari mamuller (-)
Üretilen mamul maliyeti

850.838
(1.680.754)
63.939.781

1.626.587
(850.838)
35.551.074

2.028.933
(5.868.829)
60.099.885

4.293.847
(2.028.933)
37.815.988

-1.187.718
-1.187.718

-40.270
-40.270

61.287.603

37.856.258

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

418.870
9.251.031
300.633

386.970
8.273.837
426.838

9.970.534

9.087.645

Satislarin Maliyeti

Mamul stoklarindaki degisim
Dönem basi mamuller
Dönem sonu mamuller (-)
Satilan mamul maliyeti
Dönem basi ticari mallar
Dönem içi girisler
Dönem sonu ticari mallar (-)
Satilan ticari mallar maliyeti
Satislarin maliyeti toplami

NOT 29 – FAALIYET GIDERLERI

Pazarlama, satis ve dagitim giderleri
Genel yönetim giderleri
Arastirma ve gelistirme giderleri
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NOT 30 –

NITELIKLERINE GÖRE GIDERLER

Personel giderleri
Amortisman giderleri(Dipno 18)
Kidem tazminat karsilik gideri
Yurtdisi pazarlama giderleri
Temsil ikram giderleri
Nakliye giderleri
Seyahat giderleri
Kira giderleri
Danismanlik giderleri
Kirtasiye, egitim ve oda üyelik giderleri
Sigorta giderleri
Haberlesme giderleri
Bakim, onarim ve temizlik giderleri
Süpheli ticari alacaklar karsiligi (Dipnot 10)
Diger

NOT 31 –
(GIDERLER)

Diger faaliyetlerden gelirler
Dava gelirleri
Sabit kiymet satis kari
Kalip satis gelirleri
Önceki dönem gelir ve karlari
Izin karsilik iptali gelirleri
Ar-Ge yatirim gelirleri
Sigorta tazminat gelirleri
Diger

DIGER

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

6.097.214
524.920
114.676
272.250
81.514
41.952
385.205
326.686
879.862
179.600
137.179
101.515
240.336
30.600
557.025

4.755.781
644.663
416.746
164.959
59.622
24.314
157.031
375.906
788.266
115.426
282.563
94.457
131.435
390.962
685.514

9.970.534

9.087.645

FAALIYETLERDEN

GELIR

/

01.01.31.12.2010
-9.645
498.902
22.709
--6.052
103.855

01.01.31.12.2009
87.750
16.296
935.421
24.922
456
286.811
133.896
12.282

641.163

1.497.834
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NOT 31 –
(GIDERLER) (devami)
Diger faaliyetlerden giderler
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Önceki dönem gider ve zararlar
Vazgeçilen alacaklar
Stok deger düsüklügü karsiligi
Bagis ve yardimlar
Izin karsiliklari gideri
Dava karsiliklari
Çalismayan kisim giderleri(1)
Diger giderler

DIGER

FAALIYETLERDEN

GELIR

/

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

147.488
4.865
949.136
361.440
-53.298
100.000
-33.409

126.480
41.014
--310
-30.473
884.504
3.965

1.649.636

1.086.746

(1) Çalismayan kisim giderlerinin 176.960 TL’si amortisman giderlerinden olusmaktadir (Dipnot 18).
NOT 32 – FINANSAL GELIRLER

Tahakkuk etmemis finansman geliri
Faiz ve vade farki gelirleri
Kambiyo karlari

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

398.732
114.381
2.451.415

155.755
262.393
7.812.050

2.964.528

8.230.198

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

424.322
2.854.373
1.181.994
44.547

193.127
7.563.970
1.401.570
139.519

4.505.236

9.298.186

NOT 33 – FINANSAL GIDERLER

Tahakkuk etmemis finansman gideri
Kambiyo zarari
Faiz gideri
Diger
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NOT 34 – SATIS AMACIYLA
DURDURULAN FAALIYETLER

ELDE

TUTULAN

DURAN

VARLIKLAR

VE

Yoktur (31.12.2009: Yoktur).
NOT 35 –

VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

Ertelenen vergiler
Sirket, vergiye esas yasal finansal tablolari ile UMS/UFRS’ye göre hazirlanmis finansal tablolari
arasindaki farkliliklardan kaynaklanan geçici zamanlama farklari için ertelenmis vergi varligi ve
yükümlülügü muhasebelestirmektedir. Söz konusu farkliliklar genellikle bazi gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas finansal tablolar ile UMS/UFRS’ye göre hazirlanan finansal tablolarda farkli dönemlerde
yer almasindan kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar asagida belirtilmektedir.
Ertelenmis vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasinda kullanilan vergi orani %20’dir (2009 : %20).

Kayitli deger-vergi farkliliklari
Kullanilabilir mali zararlar
Teslimati gerçeklesmemis stoklarin aktife geri alinmasina
iliskin düzeltme
Teslimati gerçeklesmemis stoklara iliskin alacak
düzeltmesi

Toplam geçici farklar
31.12.2010 31.12.2009
-2.214.825

Ertelenen vergi
varliklari/(yükümlülük)
31.12.2010 31.12.2009
-442.965

(1.221.795)

(506.477)

(244.359)

(101.295)

2.313.714

704.872

462.743

140.975

Tahakkuk etmemis finansman gelirleri

(39.308)

(20.326)

(7.862)

(4.065)

Kullanilmayan izin karsilik giderleri

100.207

71.958

20.041

14.392

Dava karsiliklari

130.473

30.473

26.095

6.095

Kidem tazminati karsiligi

529.555

601.317

105.911

120.263

Tahakkuk etmemis finansman gideri

26.435

27.879

5.287

5.576

Stoklarin kayitli degeri ile vergi degeri
arasindaki net fark

68.584

106.530

13.717

21.306

Stok deger düsüklügü karsiligi
Süpheli alacaklar
Maddi ve maddi olmayan duran varliklarin
kayitli degeri ile vergi matrahlari arasindaki net fark
Diger

1.282.346

857.313

256.469

171.463

40.318

10.802

8.064

2.160

1.188.832

1.362.301

237.766

272.460

--

(54.008)

--

(10.802)

Ertelenen vergi varliklari

5.680.464

5.988.270

1.136.093

1.197.655

(1.261.103)

(580.811)

(252.221)

(116.162)

4.319.361

5.407.459

883.872

1.081.493

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi varlik/(yükümlülükleri), net
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NOT 35 –
(devami)

VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

31.12.2010 ve 31.12.2009 itibariyle sona eren dönemler için ertelenmis vergi varliklari ve
yükümlülükleri hareketi asagida verilmistir:
Ertelenmis vergi varligi hareketi:
1 Ocak itibariyle açilis bakiyesi
Ertelenmis vergi geliri/(gideri)
31 Aralik itibariyle kapanis bakiyesi
Ertelenmis vergi yükümlülügü hareketi:
1 Ocak itibariyle açilis bakiyesi
Ertelenmis vergi geliri/(gideri)
31Aralik itibariyle kapanis bakiyesi

31.12.2010
1.197.655

31.12.2009
1.013.316

(61.562)
1.136.093

184.339
1.197.655

31.12.2010

31.12.2009

(116.162)
(136.059)

(60.604)
(55.558)

(252.221)

(116.162)

Kurumlar vergisi
Sirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarina iliskin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda
gerekli karsiliklar ayrilmistir.
Vergiye tabi kurum kazanci üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi orani ticari kazancin
tespitinde gider yazilan vergi matrahindan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diger indirimler (varsa geçmis yil zararlari) düsüldükten
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadir.
2010 yilinda uygulanan kurumlar vergisi orani % 20’dir (2009: %20). Ancak serbest bölgedeki ana
faaliyet konusundan saglanan kazançlar vergiden muaftir.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylik dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010
yili kurum kazançlarinin geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi asamasinda kurum kazançlari
üzerinden hesaplanmasi gereken geçici vergi orani %20’dir. (2009: %20). Zararlar gelecek yillarda
olusacak vergilendirilebilir kardan düsülmek üzere, maksimum 5 yil tasinabilir. Ancak olusan zararlar
geriye dönük olarak önceki yillarda olusan karlardan düsülemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat saglamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadir. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandigi ayi takip eden dördüncü
ayin 25’inci günü aksamina kadar bagli bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar bes yil zarfinda muhasebe kayitlarini inceleyebilir ve hatali islem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarlari degisebilir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dagitilmasi durumunda kar payi elde eden ve bu kar paylarini kurum
kazancina dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanci sirketlerin Türkiye’deki
subelerine dagitilanlar hariç olmak üzere kar paylari üzerinden ayrica gelir vergisi stopaji hesaplanmasi
gerekmektedir. Gelir vergisi stopaji %15 olarak uygulanmaktadir.
Sirket’in bilançoya yansiyan kurumlar vergisi yükümlülükleri asagidaki gibidir:
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NOT 35 –
(devami)

VERGI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

Cari vergi yükümlülügü
Kurumlar vergisi karsiligi
Pesin ödenmis vergi ve fonlar

31.12.2010

31.12.2009

531.221
(321.995)

---

209.226

--

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

(531.221)
(197.621)

-128.781

(728.842)

128.781

Sirket’in gelir tablosuna yansiyan vergi gelirleri/(giderleri) asagidaki gibidir;

Vergi gideri/(geliri)
Cari kurumlar vergisi
Ertelenmis vergi (geliri) / gideri

Cari dönem kurumlar vergisi hesaplamasi asagidaki gibidir (TL) :
31.12.2010

31.12.2009

Ticari bilanço kari / (zarari)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diger Indirimler
Mali zarar mahsubu

4.842.099
1.535.290
(1.506.459)
(2.214.825)

(1.696.636)
297.439
(815.628)
--

Ara toplam

2.656.105

(2.214.825)

20%

20%

531.221

--

Vergi orani (%)
Vergi karsiligi
NOT 36 – HISSE BASINA KAZANÇ

Hissedarlara ait net (zarar)/kar
Çikarilmis adi hisselerin agirlikli ortalama adedi
TL cinsinden hisse basina (zarar)/kar

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

3.939.561
315.000.000
0,0125

(425.398)
315.000.000
(0,0014)
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NOT 37 – ILISKILI TARAF AÇIKLAMALARI
31.12.2010
Ticari
Ticari
olmayan
a) Iliskili taraflardan alacaklar:
BMC Sanayi ve Ticaret A.S.
Baytur Motorlu Vasitalar Ticaret A.S.
Baytravel Turizm A.S.
Tahakkuk etmemis finansman geliri (-)

31.12.2009
Ticari
Ticari
olmayan

772.423
--(12)

-----

993.599
233
656
(50)

-----

772.411

--

994.438

--

31.12.2010

31.12.2009

Ticari Ticari olmayan Ticari

Ticari olmayan

b) Iliskili taraflara borçlar:
Ortaklara kar payi borçlari
H.Bayraktar Yatirim Holding A.S.
Tahakkuk etmemis finansman gideri (-)

c) Iliskili taraflara yapilan satislar:
Ege Fren A.S.
BMC Sanayi ve Ticaret A.S.
Baytravel Turizm A.S.
Erk Dis Ticaret A.S.
Isbirligi ve Ticaret A.S.

d) Iliskili taraflardan yapilan alislar:
Ege Fren A.S.
H. Bayraktar Yatirim Holding A.S.
Baytravel Turizm A.S.
Baylas Otomotiv A.S.
BMC Sanayi ve Ticaret A.S.
Baytur Motorlu Vasitalar Ticaret A.S.

--

386.555

--

387.302

9.468

--

2.680

--

(4)

--

--

--

9.464

386.555

2.680

387.302

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

1.228.935
2.209.176
5.031
--3.443.142

134.275
1.625.613
2.295
1.200
1.200
1.764.583

01.01.31.12.2010

01.01.31.12.2009

270.341
698.858
19.902
141.270
4.241
42.783

160.041
456.168
48.356
25.194
2.691
852

1.177.395

693.302

e) Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardimcilarina ödenen ücret ve
benzeri menfaatlerin toplam tutari: 1.273.012 TL (01.01.-31.12.2009: 743.562 TL).
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI
Finansal Risk Yönetimini
Sirket’in mali isler bölümü, finansal piyasalara erisimin düzenli bir sekilde saglanmasindan ve Sirket
faaliyetleri ile ilgili maruz kalinan finansal risklerin seviyesine ve büyüklügüne göre analizini gösteren
faaliyet raporlari vasitasiyla izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler;
piyasa riski (döviz kuru riski, faiz orani riski), kredi riski, likidite riskini kapsar.
Sirket’in finansman ihtiyacinin en önemli belirleyicisi olan ticari borçlari ile ticari alacak ve stoklarinin
farkindan olusan ‘net isletme sermayesi ihtiyaci Sirket’in özkaynaklari ve gerekli olmasi durumunda
banka kredileri ile karsilanmaktadir. Bu itibarla ticari alacaklarin dagilimi, ödeme kosullari ve kredi
kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açisindan ‘risk yönetimi’ büyük önem arz ettiginden müsteri riskleri
sürekli olarak izlenmektedir.
Sirket’in finansal risk yönetim politikalarinda önceki döneme göre degisiklik olmamistir.
Sirket bahis konusu riskleri asagida belirtildigi gibi yönetmektedir.
Kredi Riski
Finansal araçlari elinde bulundurmak, karsi tarafin anlasmanin gereklerini yerine getirememe riskini de
tasimaktadir.
Sirket yönetimi bu riskleri, her bir müsteri için ayri ayri yaptigi ve dönem dönem gözden geçirdigi
kredibilite çalismasi ile minimize etmektedir. Sirket’in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarindan
dogmaktadir. Sirket, müsterilerinden dogabilecek bu riski, müsteriler için belirlenen kredi limitleri ve
gerektiginde alinan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi
limitlerinin kullanimi Sirket tarafindan sürekli olarak izlenmekte ve müsterinin finansal pozisyonu, geçmis
tecrübeler ve diger faktörler göz önüne alinarak müsterinin kredi kalitesi sürekli degerlendirilmektedir.
Müsterilere, kredi geçmisleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamindaki kredibiliteleri dikkate alinarak limit
tanimlanmaktadir. Ticari alacaklar, Sirket’in politikalari ve prosedürleri dikkate alinarak
degerlendirilmekte ve bu dogrultuda süpheli alacak karsiligi ayrildiktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir.
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI(devami)
Kredi Riski(devami)
Sirket’in kredi riskine maruz kaldigi finansal araçlari ve tutarlari asagidaki gibidir:
Alacaklar
Ticari
Alacaklar

Cari Dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalinan azami
kredi riski (A+B+C+D) (1)
Azami riskin teminat, vs ile güvence altina alinmis
kismi (2)

A. Vadesi geçmemis ya da deger düsüklügüne
ugramamis finansal varliklarin net defter degeri
B. Vadesi geçmis ancak deger düsüklügüne
ugramamis varliklarin net defter degeri (4)

(3)

- Deger düsüklügü (-)

Bankalardaki
Mevduat

Diger

29.386.343

136.428

20.380.391

386.085

1.106.528

--

--

--

16.486.044

136.428

1.800.111

386.085

12.900.299

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

373.298

--

--

--

(373.298)

--

--

--

--

--

17.576.415

--

- Teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi
C. Deger düsüklügüne ugrayan varliklarin net
defter degerleri
- Vadesi geçmis (brüt defter degeri)

Diger
Alacaklar

D. Bilanço disi kredi riski içeren unsurlar (5)

(1) Tutarlarin belirlenmesinde, alinan teminatlar gibi kredi güvenirliginde artis saglayan unsurlar dikkate
alinmamistir.
(2) 31.12.2010 tarihi itibariyle ticari alacaklar için alinan teminat, vs’nin ayrintili dökümü Dipnot 22’de
gösterilmistir.
(3) Vadesi geçmemis ve deger düsüklügüne ugramamis ticari alacaklar, Sirket’in halihazirda ticari iliskilerinin
devam ettigi, tahsilat sorunu yasamadigi müsteri bakiyelerinden olusmaktadir.
(4) Sirket’in halihazirda ticari iliskilerinin devam ettigi, tahsilat sorunu yasamadigi ancak ödemelerini belirli
araliklar ile yapan yogunlukla yurtdisi müsteri bakiyelerinden olusmaktadir.
Vadesi geçmis alacaklarin yaslandirmasi asagida verilmistir.
(5) Bilanço disi kredi riski içeren unsurlarin ayrintili dökümü Dipnot 22’de gösterilmistir.
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI(devami)
Kredi Riski(devami)

Önceki Dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalinan azami
(1)
kredi riski (A+B+C+D)
Azami riskin teminat, vs ile güvence altina alinmis
(2)
kismi
A. Vadesi geçmemis ya da deger düsüklügüne
(3)
ugramamis finansal varliklarin net defter degeri
B. Vadesi geçmis ancak deger düsüklügüne
(4)
ugramamis varliklarin net defter degeri
- Teminat, vs ile güvence altina alinmis kismi
C. Deger düsüklügüne ugrayan varliklarin net
defter degerleri
- Vadesi geçmis (brüt defter degeri)
- Deger düsüklügü (-)
(5)
D. Bilanço disi kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Ticari
Diger
Bankalardaki
Alacaklar
Alacaklar
Mevduat

diger

16.000.254

151.814

27.616.138

207.31
9

1.319.930

--

--

--

7.186.412

151.814

8.813.842
--

---

---

---

-390.962
(390.962)
--

-----

---18.381.010

-----

9.235.128 207.319

(1) Tutarlarin belirlenmesinde, alinan teminatlar gibi kredi güvenirliginde artis saglayan unsurlar dikkate
alinmamistir.
(2) 31.12.2009 tarihi itibariyle ticari alacaklar için alinan teminat, vs’nin ayrintili dökümü Dipnot 22’de
gösterilmistir.
(3) Vadesi geçmemis ve deger düsüklügüne ugramamis ticari alacaklar, Sirket’in halihazirda ticari iliskilerinin
devam ettigi, tahsilat sorunu yasamadigi müsteri bakiyelerinden olusmaktadir.
(4) Sirket’in halihazirda ticari iliskilerinin devam ettigi, tahsilat sorunu yasamadigi ancak ödemelerini belirli
araliklar ile yapan yogunlukla yurtdisi müsteri bakiyelerinden olusmaktadir.
Vadesi geçmis alacaklarin yaslandirmasi asagida verilmistir.
(5) Bilanço disi kredi riski içeren unsurlarin ayrintili dökümü Dipnot 22’de gösterilmistir.
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Kredi Riski (devami)
31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle vadesi geçmis ticari alacaklarin yaslandirmasi asagidaki
gibidir:
31.12.2010

31.12.2009

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmis

5.888.792

3.219.389

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmis

3.562.078

2.743.431

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmis

3.454.830

3.011.822

367.897

230.162

13.273.597

9.204.804

Vadesi üzerinden 1-5 yil geçmis

Likidite Riski
Likidite riski, Sirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Sirket yönetimi, fon
kaynaklarini dagitarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit
ve benzeri kaynagi bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle Sirket’in finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dagilim
asagidaki gibidir,
Cari dönem:

Sözlesme uyarinca
vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka Kredileri
Ticari Borçlar
Diger Borçlar

Defter
Degeri
43.486.282
27.547.537
13.249.585
2.689.160

Sözlesme
uyarinca
nakit
çikislar
toplami
(I+II+III+IV 3 aydan kisa 3-12 ay
)
(I)
arasi (II)
43.486.282 18.665.090 18.502.361
27.547.537
2.726.345 18.502.361
13.249.585 13.249.585
-2.689.160
2.689.160
--

5 yildan
1-5 yil
uzun
arasi (III) (IV)
6.318.83
-1
6.318.831
-----
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Likidite Riski (devami)
Önceki dönem:

Sözlesme uyarinca
vadeler
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
Diger borçlar

Defter
Degeri

Sözlesme
uyarinca nakit
çikislar toplami
(I+II+III+IV)

27.991.070
21.502.345

27.991.070
21.502.345

79.768
4.781.288
1.627.669

79.768
4.781.288
1.627.669

3 aydan
kisa (I)

3-12 ay
arasi (II)

1-5 yil arasi
(III)

10.393.65
4 7.237.441
3.904.929 7.237.441
79.768
4.781.288
1.627.669

----

5 yildan
uzun (IV)

8.991.157 1.368.818
8.991.157 1.368.818
----

Piyasa Riski
Piyasa riski faiz oranlarinda, kurlarda ve diger finansal sözlesmelerin degerinde meydana gelecek ve
Sirket’i olumsuz etkileyecek degisimlerdir. Faiz oranlarindaki ve kurlardaki degisimler Sirket’in gelir
tablosu ve özkaynaklari üzerinde degisime yol açmaktadir.
Kur Riski
Sirket’in döviz cinsinden olan finansal araçlari kur degisimlerinden dolayi kur riskine maruz kalmaktadir.
31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle Sirket’in yabanci para pozisyonu asagida sunulmustur:
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Piyasa Riski (devami)
Kur Riski(devami)
Cari Dönem
TL Karsiligi
28.412.505
1.599.826
174.777

ABD Dolari
10.672.165
1.009.870
41.693

Avro
4.533.974
17.270
52.990

GBP
1.098.036
1.219
--

SEK
-1.182
--

JPY
--92.000

30.187.108

11.723.728

4.604.234

1.099.255

1.182

92.000

30.187.108

11.723.728

4.604.234 1.099.255

1.182

92.000

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diger yükümlülükler

5.722.907
20.879.824
--

1.586.109
9.198.091
--

1.554.903
3.250.000
--

35.431
---

----

--

Kisa Vadeli Yükümlülükler

26.602.731

10.784.200

4.804.903

35.431

--

--

Finansal yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler

6.318.832
6.318.832

4.087.213
4.087.213

---

---

---

Toplam Yükümlülükler

32.921.563

14.871.413

4.804.903

35.431

--

--

Net Yabanci Para Varlik
Pozisyonu

(2.734.455)

(3.147.685)

(200.669) 1.063.824

1.182

92.000

Parasal Kalemler Net Yabanci
Para Varlik Pozisyonu

(2.734.455)

(3.147.685)

(200.669) 1.063.824

1.182

92.000

Ihracat
Ithalat

54.805.240
16.528.859

17.373.457
2.865.174

12.329.726 2.078.377
5.702.290
173.632

---

---

Ticari alacaklar
Parasal finansal varliklar
Diger
Dönen varliklar
Toplam Varliklar
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Piyasa Riski (devami)
Kur Riski(devami)
Önceki Dönem
Ticari alacaklar
Parasal finansal varliklar
Diger

TL Karsiligi
13.141.501
8.548.433
15.736

ABD Dolari
5.741.141
5.587.563
--

AVRO
1.563.550
50.870
7.284

GBP
468.494
10.505
--

SEK
-1.182
--

21.705.670

11.328.704

1.621.704

478.999

1.182

21.705.670

11.328.704

1.621.704

478.999

1.182

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Diger

2.155.221
11.222.138
61.590

478.281
7.400.126
--

656.967
36.925
28.510

6.625
---

----

Kisa Vadeli Yükümlülükler

13.438.949

7.878.407

722.402

6.625

--

Finansal yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler

10.359.975
10.359.975

6.880.504
6.880.504

---

---

---

Toplam Yükümlülükler

23.798.924

14.758.911

722.402

6.625

--

Net Yabanci Para Varlik Pozisyonu

(2.093.254)

(3.430.207)

899.302

472.374

1.182

Parasal Kalemler Net Yabanci Para
Varlik Pozisyonu

(2.093.254)

(3.430.207)

899.302

472.374

1.182

Ihracat
Ithalat

36.694.079
6.555.948

12.131.267
995.077

6.747.432
2.305.039

1.456.314
29.098

---

Dönen varliklar
Toplam Varliklar
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Piyasa Riski (devami)
Kur Riski (devami)
Duyarlilik analizi:
Cari dönem
Vergi Öncesi
Kar/Zarar

Özkaynaklar

Yabanci paranin
deger kazanmasi

Yabanci paranin
deger kaybetmesi

Yabanci
paranin
deger
kaybetmesi

Yabanci paranin
deger kazanmasi

ABD Dolari'nin TL karsisinda % 1 degismesi halinde
ABD Dolari net varligi

(48.663)

48.663

(38.930)

38.930

ABD Dolari net etki

(48.663)

48.663

(38.930)

38.930

(3.290)

3.290

(3.290)

3.290

20.329

(20.329)

20.329

(20.329)

2

(2)

2

(2)

14

(14)

Avro net varligi
Avro net etki

GBP net varligi
GBP net etki

SEK net varligi
SEK net etki

JPY net varligi
JPY net etki
Toplam

Avro'nun TL karsisinda % 1 degismesi halinde
(4.112)
4.112
(4.112)

4.112

GBP'nin TL karsisinda % 1 degismesi halinde
25.411
(25.411)
25.411

(25.411)

SEK'in TL karsisinda % 1 degismesi halinde
3
(3)
3

(3)

JPY'in TL karsisinda % 1 degismesi halinde
17
(17)
17

(17)

14

(14)

(27.344)

27.344

(21.875)

21.875
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Piyasa Riski (devami)
Kur Riski (devami)
Duyarlilik analizi; (devami)
Önceki Dönem

Vergi öncesi kar/(zarar)
Yabanci paranin
deger kazanmasi

ABD Dolari net varligi
ABD Dolari net etki

Özkaynaklar

Yabanci paranin
deger kaybetmesi

Yabanci paranin
deger kazanmasi

Yabanci paranin
deger kaybetmesi

ABD Dolari'nin TL karsisinda % 1 degismesi halinde
(51.649)
51.649
(41.319)
(51.649)
51.649
(41.319)

41.319
41.319

Avro'nun TL karsisinda % 1 degismesi halinde
Avro net varligi
Avro net etki

19.428
19.428

(19.428)
(19.428)

15.542
15.542

(15.542)
(15.542)

9.029
9.029

(9.029)
(9.029)

GBP'nin TL karsisinda % 1 degismesi halinde
GBP net varligi
GBP net etki

11.286
11.286

(11.286)
(11.286)

SEK'in TL karsisinda % 1 degismesi halinde
SEK net varligi
SEK net etki
Toplam

2
2

(2)
(2)

2
2

(2)
(2)

(20.933)

20.933

(16.746)

16.746

Faiz Orani Riski
Sirket vadeli mevduat olarak degerlendirdigi hazir degerleri ve kullandigi krediler dolayisiyla faiz
oraninda meydana gelen degisikliklerden etkilenmekte ve faiz orani riskine maruz kalmaktadir.
Sirket’in 31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle faiz pozisyonu tablosu asagidaki gibidir;
Sabit faizli finansal araçlar

Cari dönem

Önceki Dönem

Finansal varliklar
-Vadeli mevduatlar

60.008

8.864.524

27.547.537

21.502.345

Finansal yükümlülükler
-Banka kredileri
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NOT 38 – FINANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE
DÜZEYI (devami)
Piyasa Riski (devami)
Faiz Orani Riski (devami)
Duyarlilik analizi;
31.12.2010 tarihi itibariyle TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan yüksek/düsük olsaydi ve
diger tüm degiskenler sabit kalsaydi, vergi öncesi kar ve özkaynaklari 68.107 TL (31.12.2009: 35.050
TL) daha düsük/yüksek olacakti.
NOT 39 – FINANSAL ARAÇLAR (GERÇEGE UYGUN DEGER AÇIKLAMALARI VE
FINANSAL
RISKTEN
KORUNMA
MUHASEBESI
ÇERÇEVESINDEKI
AÇIKLAMALAR)
Sirket, finansal yatirimlar kalemi hariç finansal araçlarin tahmini rayiç degerlerini hali hazirda mevcut
piyasa bilgileri ve uygun degerleme yöntemlerini kullanarak belirlemistir. Sirket finansal yatirimlar hariç
diger finansal varlik ve yükümlülüklerinin kayitli degerlerinin makul degerlerini yansittigini
düsünmektedir.
Sirket’in % 20’nin altinda sermaye payina sahip oldugu finansal yatirimlari, borsaya kayitli herhangi bir
makul degerinin olmadigi, makul degerin hesaplanmasinda kullanilan diger yöntemlerin uygun olmamasi
veya islememesi nedeniyle makul bir deger tahmininin yapilamamasi ve makul degerin güvenilir bir
sekilde ölçülemedigi durumlarda finansal varligin kayitli degeri, elde etme maliyeti tutarindan sayet
mevcutsa deger düsüklügü karsiliginin çikarilmasi suretiyle degerlenmistir.
Sermaye Riski Yönetimi
Sirket’in sermaye yönetim hedefleri, risk ile orantili olarak hizmet ve ürünlerin fiyatlandirilmasi suretiyle
Sirket’in faaliyetlerinin devaminin ve hissedarlarina en uygun getirinin saglanmasi için uygun sermaye
yapisinin sürdürülmesidir.
Sirket sermayeyi borç/sermaye oranini kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam yükümlülük tutarindan
düsülmesiyle hesaplanir. Toplam sermaye, bilançoda gösterildigi gibi özsermaye ile net borcun
toplanmasiyla hesaplanir.
31.12.2010
45.642.753
(1.800.875)
43.841.878

31.12.2009
28.985.616
(9.243.464)
19.742.152

Toplam özsermaye

40.021.083

36.001.522

Toplam sermaye

83.862.961

55.743.674

%52

%35

Toplam yükümlülükler
Eksi: nakit ve nakit benzeri degerler (Dipnot 6)
Net borç

Borç / sermaye orani
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NOT 40 – BILANÇO TARIHINDEN SONRAKI OLAYLAR
a) Kidem tazminati tavani 01.01.2011 tarihinden itibaren 2.623,23 TL olarak degistirilmistir.
b) 01.01.-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolar, 11.03.2011 tarihli Yönetim Kurulu
toplantisinda onaylanmis olup söz konusu finansal tablolar, Genel Kurul’da onaylanmasi sonucu
kesinlesecektir. Mevzuat çerçevesinde Sirketin yetkili kurullarinin finansal tablolari degistirme yetkisi
bulunmaktadir.

NOT 41 – FINANSAL TABLOLARI ÖNEMLI ÖLÇÜDE ETKILEYEN YA DA
FINANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABILIR VE ANLASILABILIR
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DIGER HUSUSLAR
Yoktur.
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KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU
1.Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Beyani
“S.P.K.’nin 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayili karari ile kabul edilen ve ayni zamanda kamuya açiklanmis
olan KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI’NIN uygulanmasi sirketimizin kredibilitesi, güvenilirligi,
finansman imkânlari açisindan önemlidir. Kamusal yönetim kalitesini ortaya koyan bu ilkeler, sirketimizin
tüm organlarinca benimsenmis olup, büyük bir çogunlugunda uygulanmaktadir.
BÖLÜM I – PAY SAHIPLERI
2.Pay Sahipleri Ile Iliskiler Birimi
Sirketimizde pay sahipleri ile iliskiler, Mali Isler Departmani bünyesinde kurulan birim tarafindan
yürütülmekte olup, birimin faaliyetleri asagida belirtilmistir.

* S.P.K ve ilgili mevzuatin gereklerinin yerine getirilmesi,
* S.P.K tebliglerine göre Özel Durum Açiklamalarinin IMKB’ye bildirilmesi,
* Yurt içi ve yurt disi, bireysel ve kurumsal yatirimcilarin bilgi taleplerine cevap verilmesi ve sirket
tanitiminin yapilmasi,
* Pay sahiplerinin kayitlarinin saglikli, dogru ve aninda cevap verecek sekilde tutulmasi,
* Genel kurul toplantilarinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapilmasi,
* Sirket ana sözlesmesindeki amir hükümlere uygun olarak sirket dokümantasyonunun ve kayitlarinin
yapilmasi,
* MKK ve KAP mevzuatinin gereklerinin yerine getirilmesi,
Pay sahipleri ile iliskiler hususunda sorumlu çalisanimiz;
Hüseyin TURHAN (Mali Isler Müdürü)
huseyin.turhan@egeendustri.com.tr

0232 4911400/430

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarinin Kullanimi
Sirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkinin kullaniminda pay sahipleri arasinda herhangi bir ayrim
yapilmamaktadir. Pay sahiplerinin bilgi talepleri, talep edilen bilginin daha fazla inceleme ve arastirma
gerektirmemesi halinde en geç iki is günü içerisinde ve yasalarin çizdigi çerçeve içerisinde
degerlendirilerek cevaplandirilmaktadir. Pay sahipligi haklarinin kullanimini etkileyecek gelismelerle ilgili
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olarak sirket web sitesi özel durum açiklamalarina yer vermekte ise de; yatirimcilar tarafindan talep
edilen bilgilerin ve verilen yanitlarin da yer alacagi bir bölüm açilmasi için çalismalar devam etmektedir.
Sirket faaliyetleri, Olagan Genel Kurulda seçilen S.P.K Bagimsiz Dis Denetçisi ve T.T.K. hükümlerine
göre seçilen denetçiler ve ayrica Yönetim Kurulunca seçilen Denetimden Sorumlu Komite tarafindan
periyodik olarak denetlenmektedir. Sirket ana sözlesmemizde özel denetçi atanmasina dair bir hüküm
yer almamaktadir.Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamistir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Sirketimizde 2010 yili içinde, 16.04.2010 tarihinde bir Olagan Genel Kurul toplantisi yapilmistir. Genel
Kurul toplantisinda mevzuatin öngördügü çogunluk saglanmis olup, toplantiya iliskin nisap, alinan
kararlar vb. bilgiler, sirketimizin ‘’www.egeendustri.com.tr’’ web adresinde yayinlanan toplanti
evrakindan elde edilebilir.Toplantiya medya mensuplari katilmamistir.
Genel Kurul toplantisina davet T.T.K. , S.P.K. ve Sirket Ana Sözlesmesi hükümleri göz önüne alinarak;
toplanti ve ilan günleri hariç en az iki hafta önce sirket merkezinin bulundugu yerde çikan Haber
Ekspres Gazetesi’nin, 14.03.2011 günlü ve Radikal Gazetesi’nin 14.03.2011 günlü nüshasinda ayrica
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 16.03.2011 günlü nüshasinda ve IMKB’ye gönderilen 11.03.2011
günlü özel durum açiklamasi ve sirketimiz web adresinde yapilmis olup, ayrica pay defterinde kayitli
bulunan nama yazili pay sahiplerine gönderilen taahhütlü mektupla toplanti gün ve gündeminin
bildirilmesi süresi içerisinde yapilmistir. Genel kurulda pay sahiplerinin herhangi bir bilgi talebi olmadigi
gibi önerisi de olmamistir. Genel kurul toplantimiz T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi Komiserinin
gözetiminde yapilmaktadir.Toplanti gündeminin tespitinde pay sahipleri, SPK ve Hükümet Komiserinden
gelen öneriler de dikkate alinir.Sirket ana sözlesmesinde bölünme, önemli tutarda mal varligi satimi,
alimi, kiralanmasi gibi önemli nitelikteki kararlarin genel kurul tarafindan alinmasi hususunda bir madde
yoktur.Bu hususlarda Yönetim Kurulu yetkilidir.Butür faaliyetler, Genel Kurul toplantilarinda pay
sahiplerinin bilgisine sunulur. Genel Kurul toplanti tutanaklari pay sahiplerine duyurulmak üzere
IMKB’ye gönderilmekte ve sirket web adresinde de yayinlanmaktadir.

5. Oy Haklari ve Azinlik Haklari
Genel Kurul toplantilarinda A grubu yani nama yazili hisse senedi sahiplerinin 10 rey ve B grubu yani
hamiline yazili hisse senedi sahiplerinin ise 1 rey hakki vardir. T.T.K. 387 md. hükmü mahfuzdur.
Azinlik paylarini temsil eden hissedarlar Genel Kurulda sagladiklari katilimlariyla, yönetimi, çogunluk
hissedarlarla birlikte olusturmaktadirlar.
Birikimli oy kullanma hususunda sirket ana sözlesmesinde herhangi bir kisitlama yoktur.
6. Kar Dagitim Politikasi ve Kar Dagitim Zamani
Sirketimizin 28.03.2007 tarihli olagan genel kurul toplantisinda alinan karar dogrultusunda, 2010 hesap
ve faaliyet dönemi ile izleyen yillardaki kar dagitim politikasinin asagidaki sekildedir:
a. Her yil SPK tarafindan öngörülen oranda kar dagitimi yapilmasina,
b. Sirketimizin ihtiyaç duydugu yatirimlarin finansmani için gerekli kaynagin öncelikle sirketimizin
karindan ve diger fonlarindan karsilanmasina,
c. Sirketimizin bir sonraki yil nakit akisi degerlendirilerek, özkaynak ihtiyaci ortaya çikmasi
ihtimalinin tespiti halinde yillik karin bir bölümünün olaganüstü yedek akçe olarak ayrilmasina,
d. Bu esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kar dagitimi
yapilmasi hedef olarak belirtilmistir.
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7. Paylarin Devri
Sirketin ana sözlesmesinde pay devrini kisitlayan hükümler yoktur. T.T.K. hükümleri uygulanir.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

8. Sirket Bilgilendirme Politikasi
Sirketimiz, Kurumsal Yönetim Ilkeleri esaslarinda belirtildigi sekilde bilgilendirme politikasi olusturmamis
olup, yönetim kurulu tarafindan bilgilendirme esaslarina iliskin çalismalar devam etmektedir. S.P.K.’nin
özel durumlarin kamuya açiklanmasi tebligleri hükümleri çerçevesinde kamu bilgilendirilmektedir.
Sirketimizde, yetkililer bilgilendirmeyi yasal çerçevede yapmaktadir.
9. Özel Durum Açiklamalari
2010 yili içinde, sirketimizce 8 adet özel durum açiklamasi yapilmistir. Yapilan açiklamalarin hiçbiri için
SPK veya IMKB tarafindan ek açiklama istenmemistir. Özel durumlarin tamami zamaninda açiklanmis
olup, SPK tarafindan herhangi bir yaptirima maruz kalinmamistir.
10. Sirket Internet Sitesi ve Içerigi
Sirketin web sitesi www.egeendüstri.com.tr olup, dinamik olarak güncellenmekle birlikte, Kurumsal
Yönetim Ilkeleri esaslari dogrultusunda eksikliklerin giderilmesi iç in çalismalar devam etmektedir.
11. Gerçek Kisi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açiklamasi
Sirketin gerçek kisi nihai pay sahipleri Hüseyin BAYRAKTAR ve ailesidir. Bu kisilerin yatirimciyi
etkileyebilecek kamuya açiklanmamis özel bir durumlari yoktur.
12. Içeriden Ögrenebilecek Durumda Olan Kisilerin Kamuya Duyurulmasi
Içeriden ögrenecek olan kisiler, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardimcilari,
Mali Isler Müdürü ve Mali Isler Servisi ile Hukuk Servisi’dir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel
Müdür Yardimcilari degisikligi ve atamalar kamuya duyurulmaktadir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERI
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Sirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantilara çagirilarak
bilgilendirilmektedirler.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katilimi
Menfaat sahiplerinin yönetime katilimi anket ve öneri gibi araçlarla yapilmaktadir.
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15. Insan Kaynaklari Politikasi
Hüseyin Bayraktar Holding A.S. bünyesinde bulunan sirketimizin temel insan kaynaklari politikamiz,
ç”alisanlarimiz sirketin en kiymetli sermayesi ve teknik bilgisidir” olarak özetlenebilir. Buna paralel
olarak kalite sistemimizde de yer alan bir personel yönetmeligimiz mevcuttur. Ayrica sirketimizin
OHSAS 18001 Isçi Sagligi-Güvenligi belgesi vardir.
Çalisanlarimiz arasinda dil, din, mezhep, irk ve cinsiyet farki gözetilmez. Isyerimizde bir toplu sözlesme
anlasmasi yapilmistir ve her iki senede bir yenilenmektedir.
Çalisanlar ile iliskileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri asagidadir.
Halil BALCI ( Personel ve Idari Isler Müdürü)
Halil.Balci@egeendustri.com.tr

(0232) 4911400/420

Bunun haricinde sirketimizde;
* Öneri sistemi,
* Yeterlilik ve bilinç ölçme anketi,
* Çalisan memnuniyeti anketi
* Kidem yillari ödülleri,
bulunmakta ve uygulanmaktadir.

16. Müsteri ve Tedarikçilerle Iliskiler Hakkinda Bilgiler
Sirketimizde kurulan ekipler tarafindan yan sanayicilerimiz hem denetlenmekte hem de kalitelerinin
yükseltilmesine katkida bulunulmaktadir.
17. Sosyal Sorumluluk
Üniversite-sanayi isbirligine önem verilmis 2010 yilinda 61 üniversite ögrencisine 3-8 haftalik stajlar
saglanmistir. Bir çok teknik lise ve üniversite ögrencilerine fabrikamizin – ziyaretçi emniyet önlemleri
alinmak kaydi ile – gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi saglanmistir.
BÖLÜM IV – YÖNETIM KURULU
18. Yönetim Kurulu Yapisi, Olusumu ve Bagimsiz Üyeler
16.04.2010 tarihinde yapilan genel kurul toplantisinda Sirketimiz Yönetim Kurulu asagidaki sekilde
olusmustur.
Hüseyin BAYRAKTAR
Mustafa BAYRAKTAR
Ilhan Feyzi GÜREL
Ali Aydin DÜNDAR
Melda SERMEN
Ali Ihsan ILKBAHAR
Can KARASIKLI

: Yönetim Kurulu Baskani
: Baskan Vekili (Icra Kurulu Baskani)
: Üye
: Üye
: Üye (Icra Kurulu Üyesi)
: Üye (Icra Kurulu Üyesi)
: Üye
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim kurulu üyelerimiz S.P.K’nin Kurumsal Yönetim Ilkelerinin belirledigi nitelikleri tasimaktadir.
Buna sirket ana sözlesmesinde yer verilmemistir.
20. Sirketin Misyonu, Vizyonu ve Stratejik Hedefleri
2010 yilinda;
Özellikle dünya çapindaki agir ticari vasita üreticilerini çok agir etkileyen küresel ekonomik
krizin bitecegini hesaplayarak, sirketi yeniden, hizli, kaliteli üretim yapabilecek günlere hazirladik.
Bu çerçevede tezgah alimi, yenileme, personel alimi, egitim ve Ar-Ge faaliyetlerine araliksiz
devam ettik.
2011 yilinda;
Ar-Ge belgesi almayi hedefledik ve 1 Mart 2011 tarihi itibari ile de 5746 sayili kanun
kapsaminda Ar-Ge merkezi belgemizi aldik. 2011 yilinda bu belgenin gereklerini ve yol haritamizdaki
çalismalari yapip, gelecek yillara dünyadaki rekabet gücü perçinlenmis bir Ege Endüstri olusturmak
istiyoruz.

21. Risk Yönetim ve Iç Kontrol Mekanizmasi
Yönetim kurulumuz risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasi olusturmustur.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklari
Sirketimizin ana sözlesmesine göre;
* Idare Meclisi her yil azalari arasindan bir reis, bulunmadigi zamanlar ona vekalet edecek bir reis vekili
seçer. Teskilata ve hususi ile azalardan komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu’nun
318. maddesinde yazili yetkiler Idare Meclisine birakilmistir. Idare Meclisi yalniz kendi karariyla reis,
reis vekiline ve gerektikçe tayin edebilecegi gibi, Idare Meclisinin en az bir azasina sirketi temsil yetkisi
verilmesi sartiyla temsil salahiyetlerini de tespit eder.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslari
Yönetim Kurulu sirket isleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanir. Ancak 3 ayda bir defa
toplanma mecburiyeti vardir. Toplantiya çagri ve oy hakki konusunda T.T.K hükümlerine uyulur.
Sirketimiz yönetim kurulu 2010 dönemi içinde 16 defa toplanti yapmistir. Her bir toplantinin gündemi ve
tarihi önceden kararlastirilmaktadir. Yönetim kurulu üyelerinin agirlikli oy hakki veya olumsuz veto hakki
yoktur.
24. Sirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasagi
Sirketin 16.04.2010 günlü olagan genel kurulunda, yönetim kurulu üyelerine TTK.’nun 334 ve 335.
maddelerinde bahsi geçen hususlar ile ilgili izin verilmistir. Ancak, sirket ile yönetim kurulu üyelerinden
herhangi birisi islem yapmamis ve rekabet hali de gerçeklesmemistir.
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25. Etik Kurallar
Etik kurallar ile ilgili bir hazirlik holding bazinda yapilmakta olup sirket çalisanlarina ve bilgilendirme
politikasi çerçevesinde kamuya açiklanacaktir.
26. Yönetim Kurulunda Olusturulan Komitelerin Sayi, Yapi ve Bagimsizligi
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarini saglikli olarak yerine getirmek amaciyla denetimden
sorumlu komite disinda - ki bu komite iki kisiden olusmakta olup faaliyetlerini sürdürmektedir - baska bir
komite yoktur. Ancak Kurumsal Yönetim Komitesi olusturulmasi planlanmaktadir. Denetim
komitemizdeki üyeler Bagimsiz Üye niteliginde degildirler.
27. Yönetim Kuruluna Saglanan Mali Haklar
Sirket Ana Sözlesmesi geregince yönetim kurulu üyelerine bu görevleri karsiliginda ve bu sifatlari
nedeniyle ücreti, huzur hakki ve sair adlar altinda bir ücret ödenmez. Ancak yönetim kurulu üyeleri
Melda Sermen ve A.Ihsan Ilkbahar’a icra görevleri nedeniyle aylik ücret verilmektedir. Ayrica Sirket
Ana Sözlesmesi geregince, her yil, yillik net kardan, kanuni yedek akçeler, S.P.K.’ca saptanan oran ve
miktarda birinci temettü ayrildiktan sonra kalanin %4‘ü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur. Üyeler
arasinda hangi oranda kar payi dagitilacagi yönetim kurulu karari ile belirlenir.
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere herhangi bir sekilde borç verilmemis ve kredi kullandirilmamistir.
Bu kisiler lehine herhangi bir teminat verilmemistir.
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