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Yönetim Kurulu Baflkan›ndan

De¤erli Ortaklar›m›z,
2005 y›l› faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgi vermek ve
bu döneme ait Bilanço ve Gelir Tablosunu onay›n›za
sunmak için sizleri Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na
davet etmifl bulunmaktay›z.
fiirketimiz için baflar›l› geçen bir y›l›n ard›ndan,
sizlerle tekrar bir araya gelmekten mutluluk
duyuyoruz.
2005 y›l›nda baflta de¤erli Yeni Türk Liras›, enerji ve
istihdam maliyetleri olmak üzere çeflitli faktörler
ekonomik büyümenin arkas›ndaki temel güçlerden
biri olan ihracat›n son y›llarda görülen art›fl h›z›nda
yavafllamay› beraberinde getirmifltir. Özellikle tekstil
ve konfeksiyon gibi döviz kuru seviyesinden çok
etkilenen sektörler olumsuzluklarla karfl›lafl›rken
fiirketimiz, maliyet bilinci ile hareket ederek, kurun
etkisine ve yüküne ra¤men, birim sat›fl fiyat›n› ve
sat›fl miktar›n› artt›rarak, yüksek kapasitelerde üretim
yaparak ve yaklafl›k 113 milyon YTL net sat›fla
ulaflarak bütçe hedeflerinin üzerinde bir finansal
performans göstermifltir.
Yünsa, Do¤udan özellikle Çin’den gelen rekabete
karfl›, co¤rafi yak›nl›k avantaj›n›n yan›na son derece
etkili sat›fl organizasyonu ile birlikte h›zl› servis, yeni
ürün yaratmadaki kabiliyeti ile koleksiyon ve
tasar›mdaki

baflar›s›n›

ilave

ederek

Avrupal›

al›c›lar›n tercih etti¤i bir tedarikçi olmufltur. Baflta
‹ngiltere, Almanya, ‹spanya ve Fransa olmak üzere
‹skandinavya

ülkelerine

yapt›¤›

sat›fllarla

da

Avrupa’da önemli kumafl sat›c›lar› aras›ndaki yerini
alm›flt›r. Ayr›ca, Kuzey Amerika pazar›nda da son
birkaç y›lda gözlemledi¤imiz

durgunluk yavafl

yavafl azalmaktad›r.
2005 y›l› iç piyasa için de canl› bir y›l olmufltur.
Özellikle konfeksiyon üreticilerine yönelik olarak
yapt›¤›m›z yeni ürün tasar›mlar› ve koleksiyonlar›m›z
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be¤eni toplam›fl ve bunun bir sonucu olarak

• De¤iflen tüketim ve tüketici davran›fllar›n›n

sat›fllar›m›z bir önceki y›la göre %6 oran›nda

getirdi¤i yüksek rekabet koflullar›n› daha iyi bir

artm›flt›r.

konumda karfl›layabilmek amac›yla toplam

Genel piyasalardaki bu olumlu hava içerisinde,

kalite uygulama ve çal›flmalar›na devam ettik.

Yünsa 2005 y›l›nda istikrarl› büyümesini devam

•

Baflar›m›zda

en

büyük

pay

sahibi

olan

ettirmifl ve sat›fllar›n› %5,2 artt›rm›flt›r.

çal›flanlar›m›z›n kiflisel ve mesleki geliflimlerini

2005 y›l› neticelerimizi k›saca gözden geçirecek

devam ettirecek e¤itim faaliyetlerini sürdürdük.
• Bütün bu aktivitelerin yan›nda iflçi sa¤l›¤›, ifl

olursak;
• Kumafl sat›fllar›m›z 2004 y›l›na göre %14,6
artarak 2005'te 9.6 Milyon metreye ulaflm›flt›r.
•

Net

ciromuz

112.9

Milyon

YTL

olarak

gerçekleflmifltir.
• ‹hracat›m›z›n net ciromuz içindeki pay› %70
olmufl ve toplam ihracat has›lat›m›z FOB 60
Milyon Dolara yaklaflm›flt›r.
• 2005 y›l›nda 6.7 Milyon YTL net kar elde
edilmifltir.
• Y›l içinde a¤›rl›kl› olarak kapasite art›r›c›
yat›r›mlar

yap›l›rken,

modernizasyon

yat›r›mlar›na da yer verilmifl olup, yapt›¤›m›z tüm
yat›r›mlar›n toplam de¤eri ABD Dolar› baz›nda
yaklafl›k 7,8 milyon Dolara ulaflm›flt›r.
2005 y›l›nda bizleri baflar›l› k›lan projelere ve
faaliyetlere bir göz atarsak;
• Her zaman oldu¤u gibi müflteri memnuniyetini ön
planda tutarak katma de¤eri yüksek ürünler

güvenli¤i

ve

çevreye

olan

duyarl›l›¤›m›z

gündemimizin en üst s›ralar›nda yer ald›.
Geçti¤imiz y›lda oldu¤u gibi, 2006 y›l›n›nda
dünyada rekabetin yo¤un olarak yaflanaca¤› bir y›l
olaca¤›n›

öngörmekteyiz.

Yünsa,

sat›fl

ve

pazarlama organizasyonu, üretimde sundu¤u
esneklikler, maliyet yap›s›, vizyonu ve tecrübesiyle
2006 y›l›nda da tekstil sektöründeki etkili konumunu
sürdürecektir.
De¤erli Ortaklar›m›z,
31 Mart 2006 tarihinde yap›lacak olan Ola¤an
Genel Kurul Toplant›m›z›n fiirketimiz için hay›rl›
olmas›n› diler, 2005 y›l› Bilanço ve Gelir
Tablomuzun taraf›n›zdan incelenmesini, Yönetim
Kurulu

ve

Denetçilerimizin

2005

y›l›na

ait

çal›flmalar›ndan ötürü ibra edilmelerini rica eder,
sayg›lar sunar›m.
Yakup GÜNGÖR

üretmeye devam ettik.
• Her ay yeniledi¤imiz koleksiyonumuzla baflta
Avrupa olmak üzere de¤iflik pazarlarda etkili
olmay› sürdürdük.
• 2005 y›l›nda yap›lan yeni yat›r›mlar ile apreleme
kapasitesini gelifltirirken, al›nan modern iplik
makineleriyle iplik üretim kapasitesini %29
artt›rd›k. Bu geliflmeler neticesinde artan dokuma
kapasitesini desteklemek amac›yla da yeni
dokuma makineleri ald›k.
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Gündem

1.

Aç›l›fl ve Divan Teflekkülü,

2.

Toplant› Tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Divana yetki verilmesi,

3.

2005 Y›l›na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi,

4.

2005 Y›l›na ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile Kâr
Da¤›t›m›yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi,

5.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

6.

Yönetim Kurulunca belirlenen ba¤›ms›z d›fl denetleme kuruluflunun onaya sunulmas›,

7.

Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yaz›l›
muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

8.

Sermaye Piyasas› Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün, s›ras›yla
14.02.2006 tarih ve 2223 say›l›, 16.02.2006 tarih ve 1018 say›l› izinlerinde onayland›¤›
flekilde Esas Sözleflmemizin 6. maddesiyle ilgili de¤iflikli¤in görüflülüp, onaylanmas›.
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fiirket Ana Sözleflmesinin De¤ifltirilen Maddesi

ESK‹ MET‹N – SERMAYE

YEN‹ MET‹N – SERMAYE

Madde 6 – fiirket 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl›

Madde 6 – fiirket 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl›

sermaye sistemini kabul etmifl ve SPK’nun 3.5.1990 tarih ve

sermaye sistemini kabul etmifl ve SPK’nun 3.5.1990 tarih ve

289 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

289 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.

fiirketin kay›tl› sermayesi 35.000.000.000.000.- TL’d›r.

fiirketin kay›tl› sermayesi 35.000.000 YTL olup, her biri 1 YKr

fiirketin

ç›kar›lm›fl

sermayesi,

tamam›

ödenmifl

16.200.000.000.000.- TL olup beheri 1.000 .- TL de¤erinde
16.200.000.000 paya bölünmüfltür.
Bu ç›kar›lm›fl sermayenin 1.093.450.000.000.- TL’l›k k›sm›
nakten ödenmifltir. 14.906.550.000.000.- TL’l›k k›s›m 213

itibari k›ymette 3.500.000.000 paya bölünmüfl olup,tamam›
hamiline yaz›l›d›r.
fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi, tamam› ödenmifl 29.160.000 YTL
olup

beheri

1 YKr de¤erinde

2.916.000.000 paya

bölünmüfltür.

say›l› VUK’na göre hesap ve tespit edilen Sabit K›ymet De¤er

Bu sermayenin, 1.093.450.- YTL’lik k›sm› nakden ödenmifl,

Art›fl Fonu’ndan karfl›lanm›fl ve bu tutar karfl›l›¤›nda ç›kar›lan

26.707.590,07.- YTL’lik k›sm› sabit k›ymet de¤er art›fl

hisse senetleri, flirket ortaklar›na hisseleri oran›nda bedelsiz

fonundan, 3.960,74.- YTL’lik k›sm› ifltirakler de¤er art›fl

olarak da¤›t›lm›flt›r. Bakiye 200.000.000.000.- TL’l›k k›s›m ise

fonundan, 1.154.999,19.- YTL’lik k›sm› maliyet art›fl fonundan

29.03.1996 tarihli Genel Kurul Karar› gere¤i sermayeye ilave

karfl›lanm›fl ve bu tutarlar karfl›l›¤›nda ç›kar›lan paylar, flirket

edilen ve ortaklara hisseleri oran›nda hisse senedi olarak

ortaklar›na bedelsiz olarak da¤›t›lm›flt›r. Bakiye 200.000.-

da¤›t›lan 1995 y›l› kar pay›ndan karfl›lanm›flt›r.

YTL’lik k›s›m ise 29.03.1996 tarihli Genel Kurul Karar› gere¤i

Yönetim Kurulu ç›kar›lm›fl sermayeyi, kay›tl› sermaye tavan›

sermayeye ilave edilen 1995 y›l› kar pay›ndan karfl›lanm›flt›r.

içinde kalmak flart› ile nama ve hamiline yaz›l› hisse senetleri

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarlar›

ihraç ederek artt›rmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni ç›kar›lan

taahhüt s›ras›nda peflin ve tam olarak ödenir.

hisse senetlerinin de¤erlerinin itibari de¤erlerinden daha fazla
olmas›n› kararlaflt›rabilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine uygun
olarak, gerekli gördü¤ü zamanlarda kay›tl› sermaye tavan›na

Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarlar›

kadar hamiline yaz›l› paylar ihraç ederek ç›kar›lm›fl sermayeyi

taahhüt s›ras›nda peflin ve tam olarak ödenir.

artt›rmaya yetkilidir.

Hisse senetleri hamiline yaz›l›d›r.

Yönetim Kurulu ayr›ca; pay sahiplerinin yeni pay alma

Yönetim Kurulu ayr›ca; pay sahiplerinin yeni pay alma
haklar›n›n s›n›rland›r›lmas›na karar verebilir.
Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak; Yönetim
Kurulu Karar› ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri
ihraç olunabilir.
1.800.000.000.000.-TL’l›k ç›kar›lm›fl sermayeyi temsil eden 1.,
2., 3., 4., 5. ve 6.Tertip A,B,C,D ve E grubu hisse senetleri
7.Tertip alt›nda birlefltirilmifltir. 7’nci tertip alt›nda birlefltirilen
mevcut hisse senetlerini de¤ifltirmeyen ortaklar›m›z›n ellerinde
bulunan eski hisse senetlerinden do¤an her türlü haklar›

haklar›n›n s›n›rland›r›lmas›na karar veremez.
Paylar›n nominal de¤eri 1.000 TL iken, 5274 say›l› TTK’da
de¤ifliklik yap›lmas›na dair kanun kapsam›nda 1 Yeni Kurufl
olarak de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle toplam pay say›s›
azalm›fl olup her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karfl›l›¤›nda 1
Yeni Kuruflluk 1 pay verilecektir. Söz konusu de¤iflim ile ilgili
olarak ortaklar›n sahip oldu¤u paylardan do¤an haklar›
sakl›d›r.
Sermayeyi

temsil

eden

paylar

kaydilefltirme

esaslar›

çerçevesinde kayden izlenir.

sakl›d›r.
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Sat›fllar

2005 y›l›nda UFRS esaslar›na uygun olarak
de¤erlenmifl y›l sonu ciromuz, 2004 y›l›na göre %5,2
artarak 112,92 milyon Yeni Türk Liras›’na ulaflm›flt›r.
Toplam kumafl sat›fllar›m›z 2005 y›l›nda bir önceki
y›la göre %15 artarak 9,629 km. ye ulaflm›fl, net 83,8
milyon ABD Dolar› ciro sa¤lanm›flt›r. 60 de¤iflik
ülkeye pazarlad›¤›m›z kumafl sat›fl has›lat›m›z,
2005’te %10 artarak, 6,769 km kumafl karfl›l›¤› FOB
60 milyon ABD Dolar›’na yaklaflm›flt›r.
Sat›fllar›m›z aç›s›ndan 2005 y›l›nda da belli
kalitelerde her ay yeniledi¤imiz koleksiyonlar›m›zla
özellikle modan›n kalbinin att›¤› Avrupa ülkelerinde
sesimizi sürekli duyurmaya devam ettik.
Kumafl ihracat has›lat›m›z›n ülkeler aras›ndaki
da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

‹TALYA
%3

UZAKDO⁄U
%11

ALMANYA
%20

KANADA
%3
MACAR‹STAN
%3

AMER‹KA ve KARAY‹PLER
%6

FRANSA
%5

ROMANYA
%5

D‹⁄ER
%13

AFR‹KA
%2
ORTADO⁄U
%2
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‹SPANYA
%8

‹SKAND‹NAVYA
%1

‹NG‹LTERE
%16

RUSYA
%2

Üretim ve Teknoloji

fiirketimizin temel hedefi, müflteri odakl› yaklafl›m›na
a¤›rl›k vererek kaliteli ürün üretimini sürdürmektir. Bu
hedefe ulaflabilmek için gerekli unsurlar›n bafl›nda
güncel bilgi ve teknolojiyi sürekli gelifltirmek ve en
verimli flekilde kullanabilmek yer almaktad›r.
Ürün

kalitesini

yükseltirken

maliyet

avantaj›

yaratabilmek, di¤er bir deyiflle, fiyat ve kalite
aç›s›ndan rekabet gücümüzü daha yüksek noktalara
ulaflt›rabilmenin tek yolu yenileme ve geniflleme
yat›r›mlar›yla

güncel

teknolojiyi

üretimimize

tafl›makt›r.
Teknolojik avantajlar›n› bir rekabet üstünlü¤ü haline
getiren fiirketimizde 2005 y›l› içinde gerçeklefltirilen
yat›r›mlar›n önemli bir bölümü üretim park›m›z›n
kapasitesini artt›rmaya ve modernizasyona yöneliktir.
Bunun yan› s›ra ürün kalitemizi gelifltirmeye yönelik
yat›r›mlar›m›z da devam etmifltir.

7

Yat›r›mlar

2005 y›l›nda dünya piyasalar›nda sertleflen rekabet
koflullar›nda yerini sa¤lamlaflt›rarak gücünü koruyan
fiirketimiz, artan sipariflleri karfl›layabilmek amac›yla,
kapasite artt›r›c› yat›r›mlar›n› sürdürmüfltür. Bununla
birlikte, ürün kalitesini gelifltirici ve s›nai maliyeti
düflürücü nitelikteki modernizasyon yat›r›mlar›na da
devam etmifltir.
2005 y›l›nda yap›lan önemli yat›r›m kalemlerinin
bafl›nda,

apre

bölümümüzde

gerçeklefltirilen

modernizasyona ve kapasiteyi artt›rmaya yönelik
yat›r›mlar yer almaktad›r.
Modern iplik makineleri ile gelifltirilen iplik üretim
kapasitemizdeki art›fl› karfl›lamak amac› ile ilave
bobin

makineleri

desteklemeye

al›n›rken,

yönelik

iplik

artan
ambar›

kapasiteyi
yat›r›m›

gerçeklefltirilmifltir.
Ayr›ca, makine park›m›za ilave edilen yeni dokuma
tezgahlar› ile müflteri taleplerine paralel olarak artan
dokuma kapasitesimiz gelifltirilmifltir.
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Faaliyetler

A. Yat›r›mlar

B. Mal ve Hizmet Üretimine ‹liflkin Faaliyetler

1) Yat›r›mlardaki geliflmeler

1) Kapasite kullan›m› ve geliflme

Devlet Planlama Teflkilat›na ba¤l› Teflvik ve Uygulama
Dairesi Baflkanl›¤›’ndan ald›¤›m›z 18.03.2002 tarih

2005 y›l›nda üretim hatlar›m›zdaki kapasite kullan›m
oranlar› afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir.
2005

67518 say›l› ve ayr›ca 10.05.2005 tarih 79575 say›l›
Yat›r›m Teflvik Belgelerine istinaden, 2005 y›l› içinde

2004’e göre
de¤iflim

Kamgarn ‹plik

% 100

-

de¤eri 4,905,285 ABD Dolar›’na eriflmifltir.

Kumafl

% 100

-

2003 y›l› içerisinde Yat›r›m Teflvik Mevzuat›’nda

2) Faaliyet konusu mamul üretimindeki

gerçeklefltirilen de¤iflikli¤e istinaden, 2005 y›l›nda

geliflmeler

yap›lan yerli ve ithal mal› teflvikli yat›r›mlar›n toplam

780,412 ABD Dolar› tutar›ndaki yat›r›m›m›z› teflvik
belgesine

ba¤lamaks›z›n

indiriminden

%40

faydalanarak

oran›nda

di¤er

yat›r›m

gerçeklefltirmifl

harcamalar›

da

2004’e göre
de¤iflim

yat›r›m

bulunmaktay›z.
Teflviksiz

2005

dikkate

al›nd›¤›nda, 2005 y›l›nda yapt›¤›m›z tüm yat›r›mlar›n
toplam de¤erinin ABD Dolar› baz›nda yaklafl›k 7,8

Kamgarn ‹plik

ton

2,346

(+) %28,7

Kumafl

km

10,065

(+) %14,6

3) Faaliyet konusu mamullere ait sat›fl miktar›
ve tutar› ile sat›fl koflullar›ndaki de¤iflmeler

milyon ABD Dolar›’na, TL baz›nda ise 10,5 milyon Yeni

2005

Türk Liras›’na ulaflt›¤› görülmektedir.
2) Yararlan›lan teflvikler
Firmam›z, mevcut teflvik belgelerine istinaden 2005

2004’e göre
de¤iflim

Kamgarn ‹plik

ton

12

(-)

%36,8

Kumafl

km

9,629

(+) %14,6

y›l›nda gümrük muafiyeti, yat›r›m indirimi, vergi resim ve

‹ç Piyasa

km

2,860

(+) %24,9

harç istisnas› gibi teflviklerden istifade etmifltir.

‹hracat

km

6,769

(+) %10,7

2005 y›l›na ait net sat›fl has›lat›m›z›n da¤›l›m› ise afla¤›daki
gibidir:
2005

2004’e göre
de¤iflim

‹ç Piyasa (YTL)

33.804,0

(+) % 6,0

‹hracat

79.120,4

(+) % 4,9

(YTL)
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
Yünsa A.fi., Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan "Kurumsal Yönetim ‹lkeleri" ne uymaktad›r.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
fiirketimizde pay sahipleri ile olan iliflkiler, Mali ‹fller Müdürlü¤üne ba¤l› olarak çal›flan Finansman fiefi Serdar AKKAfi
(Tel : 0212 278 72 42 Fax : 0212 282 50 68 e-mail : sakkas@yunsa.com) taraf›ndan yürütülmektedir.
Ayr› bir birim oluflturulmam›fl olmas›n›n gerekçesi, hissedar say›m›z›n azl›¤› ve bilgi edinme taleplerinin düflük olmas›d›r.
Nitekim 2005 y›l› içerisinde ortalama olarak ayda bir hissedar müracaat etmifl ve talepleri yerine getirilmifltir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Pay sahiplerini ilgilendirebilecek çeflitli olaylar›n gerçekleflmesi halinde özel durum aç›klamas› ile durum gecikmeksizin
SPK ve ‹MKB’ye bildirilmektedir. Ayn› zamanda fiirketimizin web sitesi de pay sahiplerinin ihtiyaç duyaca¤› tüm bilgileri
içermektedir. Bununla beraber, az say›da gerçekleflen telefonla bilgi talepleri de de¤erlendirilmekte ve ayd›nlat›c› bilgiler
pay sahiplerine verilmektedir.
Ana sözleflmemizde özel denetçi atanmas› talebi bir hak olarak düzenlenmemifl olup, pay sahiplerinden de bu konu ile
ilgili herhangi bir talep al›nmam›flt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
28 Mart 2005 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na ça¤r› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Ulusal
Gazetelerin birinde yay›nlanan ilan ile pay sahiplerine duyurulmufltur. Bu toplant›ya % 71,36 oran›nda hisseyi temsil eden
pay sahipleri kat›lm›flt›r. Hisse senetlerimizin tamam› hamiline yaz›l› oldu¤u için, pay defterine kay›t ile ilgili bir süre söz
konusu de¤ildir. Pay sahipleri taraf›ndan verilen befl adet öneri kabul edilmifl, sorulan bir adet soru Baflkanl›k Divan›
taraf›ndan yan›tlanm›flt›r. Genel Kurul tarihinden 15 gün önce haz›r olan 2004 y›l›na ait faaliyet sonuçlar› fiirket
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmufl olup, talep eden pay sahiplerine posta ile de gönderilmifltir.
Önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda esas sözleflmeye hüküm konulmam›flt›r. Yönetim
Kurulu, Genel Kurulun iradesini temsil etti¤inden dolay› böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemifltir.
Genel Kurul tutanaklar› 2005 y›l›ndan itibaren www.yunsa.com adresinde yay›nlanmaya bafllanm›flt›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Ana Sözleflmede imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r. Pay sahipleri her hisse için bir oy hakk›na sahiptir. Ana
sözleflmemizde birikimli oy kullan›m›na yönelik bir düzenleme yap›lmam›flt›r.
6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
fiirketimizin kar pay› da¤›t›m politikas›, SPK mevzuat›na ve yasal düzenlemelere de uygun olarak her y›l ortaklara
da¤›t›labilir kar›n asgari %50’si oran›nda nakit kar pay› da¤›tmakt›r. Bu politika ulusal ve ekonomik flartlara, gündemdeki
projelere ve fonlar›n durumuna göre Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilir.
Kar da¤›t›m önerisi 2005 y›l› faaliyet raporunda ayr› bir bölüm olarak yer alm›fl ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin
bilgisine sunulmufltur. Ayr›ca söz konusu faaliyet raporu www.yunsa.com sayfas›nda kamunun kullan›m›na sunulmufltur.
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7. Paylar›n Devri
fiirket ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan bir hüküm yer almamaktad›r.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
fiirketimizde özel bir bilgilendirme politikas› mevcut de¤ildir. fiirketin 3,6,9 ve 12. ay mali tablolar› Internet sitesi, SPK ve
‹MKB arac›l›¤›yla kamuya aç›klanmaktad›r.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
2005 y›l› içerisinde fiirketimiz 11 adet Özel Durum Aç›klama Formu düzenlemifltir. Bunlar›n hiçbirisi için SPK veya ‹MKB
taraf›ndan ek aç›klama istenmemifltir. 1 adet özel durumun zaman›nda yap›lmamas› nedeniyle fiirketimiz ‹MKB taraf›ndan
yaz›l› olarak uyar›lm›flt›r. fiirketimiz hisseleri yurtd›fl› borsalarda kote de¤ildir.
10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad›r. ‹nternet sitesinin adresi afla¤›daki gibidir.
www.yunsa.com
fiirketimizin internet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›, paylar hakk›nda detayl›
bilgi, de¤iflikliklerin yay›nland›¤› Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve say›s› ile birlikte flirket esas sözleflmesinin son hali,
özel durum aç›klamalar›, y›ll›k faaliyet raporlar›, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri,
Genel Kurul Toplant›lar›n›n gündemleri, hazirun cetvelleri ve toplant› tutanaklar›, vekaleten oy kullanma formu, ça¤r›
yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmas›nda haz›rlanan zorunlu bilgi formlar› ve benzeri formlar, Sermaye Piyasas›
araçlar›n›n de¤erine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlar›n›n toplant› tutanaklar› ve s›kça sorulan sorular
bafll›¤› alt›nda flirkete ulaflan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen yan›tlar yer al›r.
Web sitesinde ayr›ca ürünler, üretim faaliyetleri, insan kaynaklar› ve kat›l›nan uluslararas› fuarlar ile ilgili bilgiler de
mevcuttur.
‹nternet sitesinde yer alan bilgiler, yabanc› yat›r›mc›lar›n da yararlanmas› aç›s›ndan ayr›ca ‹ngilizce olarak
yay›nlanmaktad›r.
11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketimizde gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi yoktur.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kifliler listesi faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim Bafll›¤› alt›nda yer
almaktad›r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmufltur.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
fiirket çal›flanlar› uzmanl›k alanlar›nda ve genel ilgili olduklar› konularda yap›lan toplant›lar, düzenlenen seminerler ve
e¤itimler vas›tas›yla bilgilendirilmektedirler.
Ayr›ca fiirket network’ü üzerinde kurulmufl bir portal mevcut olup, çal›flanlar›n kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve
belgeye bu portal kanal› ile ulaflmalar› mümkündür.
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14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Çal›flanlar›n yönetime kat›l›m›, fiirket içinde yap›lan periyodik toplant›lar vas›tas› ile ve y›ll›k hedef belirleme ve
performans de¤erlendirilmesi toplant›lar›, Öneri ve Ödül Sistemi, ‹fl De¤erleme ve Kariyer Yönetimi, Kapsam ‹çi ve
Kapsam D›fl› Personel Performans Yönetim Sistemi gibi Prosedürler arac›l›¤› ile sa¤lanmaktad›r.
Müflteriler ve Tedarikçilerle zaman zaman yap›lan toplant› ve süreç iyilefltirme görüflmeleri sayesinde, fiirketin etkin
yönetimini sa¤layacak geri bildirimler elde edilmekte ve bu ç›kt›lar ifl süreçlerine katk›da bulunmaktad›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
fiirketimizin, geliflen ve de¤iflen yar›nlara ulaflmas›ndaki en önemli de¤erin insan oldu¤u bilinciyle ;
• Çal›flanlar›n içinde bulunmaktan gurur duydu¤u,
• Yarat›c›l›klar›n› ortaya koyabildikleri,
• Karfl›l›kl› güven ve aç›k iletiflime dayal›,
• Baflar›lar›n takdir edildi¤i,
• Ortak hedeflere ulaflmak için sorumluluklar›n üstlenildi¤i
bir çal›flma ortam› sa¤lamak ve sürekli k›lmak temel hedefimizi oluflturur.
Bu amaçla ;
fiirketimizin gerek duydu¤u insan kayna¤›, geliflim potansiyeli yüksek, esnek ve de¤iflimlere pozitif katk›da bulunan kifliler
aras›ndan eflit f›rsat ilkesi ile seçilmektedir. Çal›flanlar›m›z›n bireysel ve mesleki geliflimine, ifl etkinli¤ine ve çal›flma
verimlili¤ine katk›da bulunacak e¤itim ve geliflim f›rsatlar› yarat›lmaktad›r. Çal›flanlar›m›z›n hedeflerine ulaflmas›n›
ölçümlemede önceden tan›mlanm›fl kriterler do¤rultusunda, adil, sistemli, anlafl›l›r ve ölçülebilir performans sistemleri
uygulanmaktad›r. 2005 y›l› ve öncesinde çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusunda gelen bir flikayet olmam›flt›r.
16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Sat›fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, hedef olarak seçti¤i pazarlarda hedefledi¤i sat›fl büyüklüklerine ulaflmak
için pazarda do¤ru kontaktlar› kurar, pazar›n ihtiyaç duydu¤u ürün ve tasar›mlar›n fabrika yetenekleri ölçüsünde
yarat›lmas›n› sa¤lar, de¤iflen pazar ve rekabet koflullar› alt›nda karl›l›¤›n› ve büyümesini

temin gayesi ile esnek

fiyatland›rma stratejileri izler. Tüm bunlar› yaparken, kumafl pazarlama ve sat›fl›nda kiflisel iliflkilerin önemini göz önüne
alarak, fuarlar ve karfl›l›kl› müflteri ziyaretleri ile müflterilerle olan iliflkilerin mümkün oldu¤unca artt›r›lmas›na ve
yak›nlaflt›r›lmas›na gayret eder. Ticari s›r anlay›fl› ile müflteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizlili¤ine özen gösterilir ve
uyumlu çal›flma için gerekli her türlü önlem al›n›r.
Sat›nalma konusunda da tedarikçiler ile sa¤lam temelli ve uzun dönemli iliflkiler kurmak ve sürdürmek, haks›z rekabet,
ilgili di¤er yasalar ve etik de¤erlere karfl› duyarl› tedarikçilerle çal›flmak, kalite, maliyet, verimlilik, teslimat, iflçi sa¤l›¤›, ifl
güvenli¤i ve çevre sa¤l›¤› konular›nda duyarl› firmalar› tercih etmek misyonumuzdur.
17. Sosyal Sorumluluk
fiirketimiz 04.09.1988 tarih ve 19919 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Su Kirlili¤i Kontrolü
Yönetmeli¤i gere¤ince ald›¤› Deflarj ‹zin Belgesi gere¤i, yer alt› ve yerüstü su kaynaklar›n›n kirlenmesinin önlenmesi için,
fabrikada oluflan at›k sular›n yasal s›n›rlar›n da ötesinde ar›t›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Tesiste oluflan evsel ve endüstriyel at›k
sular›n ar›t›lmas› ile ilgili iflletme, izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçeklefltirmek, faaliyetlerimiz sonucu oluflan kat› at›klar›n
çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermelerini önlemek amac› ile s›n›fland›r›lmas›n›, toplanmas›n›, tafl›nmas›n›, yeniden
kullan›lmas›n›, geri kazan›m›n›, de¤erlendirilmesini ve geri kazan›lamayan kat› at›klar›n uygun bir flekilde bertaraf
edilmesini sa¤lamak Yünsa’n›n öncelikleri aras›ndad›r.
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Ayr›ca , üretim tesisimizin kurulu oldu¤u Çerkezköy’de bulunan okul, sa¤l›k oca¤›, vak›f ve derneklere ba¤›fl yapmak, her
y›l yaklafl›k 100 ö¤renciye staj imkan› tan›mak, özürlü ve eski hükümlü personel istihdam etmek gibi faaliyetlerle insana
yönelik sorumluluklar yerine getirilmektedir.
2005 y›l›nda çevreye verilen zararlardan dolay› flirket aleyhine aç›lan dava bulunmamaktad›r.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
fiirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri aras›ndan Genel Kurulca seçilecek 5 üyeden oluflan bir
Yönetim Kurulu taraf›ndan yönetilir ve temsil edilir.
ADI SOYADI

ÜNVANI

KONUMU

Yakup Güngör

Baflkan

‹crac› De¤il

Baflkan Vekili

‹crac› De¤il

Can Piyale

Üye

‹crac› De¤il

Mevlüt Aydemir

Üye

‹crac› De¤il

Engin Tuncay

Üye

‹crac› De¤il

Cem Çeliko¤lu

Genel Müdür

‹crac›

Demet Çetindo¤an

Yönetim Kurulu Üyelerinin fiirket d›fl›nda görev almalar› belirli kurallara ba¤lanmad›¤› gibi herhangi bir s›n›rland›rma da
yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri do¤rultusunda ifl ve ifllemler
yapmalar› konusunda Genel Kurul taraf›ndan serbest b›rak›lm›fllard›r.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyeli¤ine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmifle sahip
olan flirketin faaliyet alan› ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çal›flmak sureti ile deneyim kazanm›fl
tercihen yüksek ö¤renim görmüfl nitelikli kifliler aday gösterilir ve seçilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinde aran›lacak asgari özelliklere ana sözleflmede yer verilmemifltir.
20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirketimizin misyonu ;
• Kaliteli hammadde kullan›m›,
• Verimli üretim,
• Motivasyonu yüksek bir Yünsa ekibi,
• Kalite Yönetim Sistemi standartlar›na uyum politikalar› sayesinde,
Çevreye sayg›l›, uygun fiyatl›, kaliteli ürünü zaman›nda teslim ederek, "Tam ve Koflulsuz Müflteri Memnuniyeti"
sa¤lamakt›r.
fiirketimiz Yönetim Kurulu, Üst Yönetim taraf›ndan benimsenen stratejik hedeflerin oluflturulmas›, onaylanmas› ve
uygulamas› hakk›nda bilgi sahibidir. Her ay yap›lan Yönetim Kurulu Toplant›lar› sayesinde, hedeflere ulaflma derecesi ve
fiirket performans› gözlemlenmektedir.
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21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
fiirketimiz risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›n›, sahip oldu¤umuz Kalite Belgesi gere¤i oluflturulmufl Kalite Güvence
Bölümü arac›l›¤›yla iflletmektedir. Düzeltici Faaliyetler Prosedürü ile, mevcut aksakl›klar ortadan kald›r›lmakta, Önleyici
Faaliyetler Prosedürü ile olas› riskler do¤madan önlem al›nmaktad›r. Ayr›ca Kalite Güvence Bölümü taraf›ndan, belirli
aral›klarla yap›lan ‹ç Tetkikler sayesinde tüm birimler bilgilendirilmektedir.
2003 y›l› Ocak ay›nda fiirketin 2 Yönetim Kurulu Üyesinin oluflturdu¤u bir Denetim Komitesi kurulmufltur. Ayr›ca 2005
y›l›nda fiirketin hak ve ç›karlar›n› korumak, iflletme içi ve iflletme d›fl› risklere karfl› öneriler gelifltirmek üzere denetim,
soruflturma ve incelemeler yapmak için fiirket bünyesinde bir ‹ç Denetim Birimi kurulmufltur.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar›, Türk Ticaret Kanunu’na at›fta bulunularak Ana Sözleflmede
tan›mlanm›flt›r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›na ise fiirket Ana Sözleflmesinde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu
yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifltir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
fiirket Yönetim Kurulu 2005 y›l› içinde 12 adet yüzyüze 26 adet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme hükümleri
paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti ile toplam 38 toplant› yapm›flt›r. Yönetim Kurulumuz fiirket iflleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak en az ayda bir defa toplanmas› mecburidir. fiirketimizde sekreterya görevini Mali ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› taraf›ndan yürütülmektedir. Toplant› gündemi ile ilgili bilgilendirme ve iletiflim, toplant›
tutana¤›n›n haz›rlanmas› görevleri sekreterya taraf›ndan yap›lmaktad›r.
2005 y›l›nda yap›lan toplant›larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüfl
aç›klanmam›flt›r.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular karara ba¤lan›rken Yönetim Kurulu
Toplant›lar›na mazereti olmayan üyelerin fiili kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorular›
olmad›¤› için zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto
hakk› tan›nmam›flt›r. Yönetim Kurulu Üyelerinin yaz›l› veya sözlü olumsuz görüfl bildirme haklar› vard›r. 2005 y›l› içinde
yap›lan toplant›larda söz konusu hak Yönetim Kurulu Üyeleri taraf›ndan kullan›lmam›flt›r.
24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2005 y›l› içinde flirket ile ifllem yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek
giriflimlerde bulunmam›flt›r.
25. Etik Kurallar›
fiirket ve çal›flanlar için etik kurallar, 2005 y›l›nda oluflturulup Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›fl ve menfaat sahipleri
konu hakk›nda bilgilendirilmifltir. 2006 y›l›nda ayr›ca bilgilendirme politikas› çerçevesinde, fiirket Internet sayfas›nda
yay›nlanacakt›r.
26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
fiirketimizde Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklar›n›n sa¤l›kl› olarak yerine getirilmesi amac› ile Denetim Komitesi
oluflturulmufltur. Bu Komite kendi yetki ve sorumlulu¤u dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.
Denetim Komitesi iki kifliden oluflur. Bu kifliler ayn› zamanda Yönetim Kurulu Üyeleridir. Komite üyeleri aras›nda 2005 y›l›
içinde hiçbir ç›kar çat›flmas› meydana gelmemifltir. Ayr›ca 2005 y›l›nda ‹ç Denetim Komitesi oluflturulmufl ve Yönetim
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Kurulu’na direkt bir üyesi arac›l›¤› ile raporlayacak flekilde çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
fiirket Yönetim Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir komite
kurulmas›na gerek görülmemifltir.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Ana Sözleflmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakk› miktar› ve ücreti Genel Kurul taraf›ndan tayin ve
tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklar›n›n tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performans›na dayal› olacak
ve fiirketin performans›n› yans›tacak bir ödüllendirme uygulanmas› mevcut de¤ildir.
2005 y›l› içinde flirket hiçbir yönetim kurulu üyesine borç vermemifl; kredi kulland›rmam›fl; verilmifl olan borçlar›n ve
kredilerin süresini uzatmam›fl; flartlar›n› iyilefltirmemifl; üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi
kulland›rmam›fl veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemifltir.
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Yönetim Kurulu

Yakup GÜNGÖR
Yönetim Kurulu Baflkan›

Demet ÇET‹NDO⁄AN

Can P‹YALE

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt AYDEM‹R

Engin TUNCAY

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Denetçiler Raporu
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Kurulu’na

Ortakl›¤›n Ünvan›

: Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi.

Merkezi

: ‹stanbul

Sermayesi

: 29.160.000.- YTL

Faaliyet Konusu

: Yün, Sun’i ve Sentetik Elyaftan ‹plik, Kumafl imalat›

Denetçilerin ad› ve görev süreleri,
ortak veya flirketin personeli olup olmad›klar›

: Cezmi KURTULUfi, Levent DEM‹RA⁄, R›za Murat YILMAZ
Görev süremiz 3 y›ld›r.
fiirket ortakl›¤›m›z yoktur.
fiirket personeli de¤iliz.

‹fltirak edilen Yönetim Kurulu ve yap›lan
Denetleme Kurulu toplant› say›s›

: 6 defa Yönetim Kuruluna ifltirak edilmifl, 6 defa
Denetleme Kurulu Toplant›s› yap›lm›flt›r.

Ortak hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan
incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤›
ve var›lan sonuç

Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1’inci
f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde
yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›
Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1’inci
f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme
tarihleri ve sonuçlar›

‹ntikal eden flikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda
yap›lan ifllemler

: Vergi Mevzuat› ve Ticaret Hukuku aç›s›ndan
revizyon 3, 6, 9 ve 12. aylar›n sonunda yap›lm›fl ve tenkide
de¤er bir hususa rastlan›lmam›flt›r.

: 4 kere vezne say›m› yap›lm›fl ve mevcutlar
kay›tlara uygun bulunmufltur.

: Her ay›n son ifl gününde yap›lan incelemelerde,
fiilen mevcut teminat mektuplar› ve k›ymetli evrak›n
defter kay›tlar›na uygun oldu¤u tespit edilmifltir.
: Herhangi bir flikâyet intikal etmemifltir.

YÜNSA YÜNLÜ SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.’nin 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret
Kanununun, ortakl›¤›n esas sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre
incelemifl bulunmaktay›z.
Görünüfle göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2005 tarihi itibar› ile düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki
gerçek mali durumunu ve 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemine ait kar/zarar tablosu, an›lan döneme ait gerçek faaliyet
sonuçlar›n› yans›tmaktad›r.
Bilânço ve Kar/Zarar cetvelinin onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulunun aklanmas›n› Genel Kurul’un oylar›na arz ederiz.
DENETLEME KURULU
Cezmi KURTULUfi
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Levent DEM‹RA⁄

R›za Murat YILMAZ

Kâr Da¤›t›m Politikas›
fiirketimizin kar pay› da¤›t›m politikas›, SPK mevzuat›na ve yasal düzenlemelere de uygun olarak her y›l ortaklara
da¤›t›labilir kar›n asgari %50’si oran›nda nakit kar pay› da¤›tmakt›r. Bu politika ulusal ve ekonomik flartlara, gündemdeki
projelere ve fonlar›n durumuna göre Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilir.

Kâr Da¤›t›m Önerisi
Yönetim Kurulu olarak 01.01.2005–31.12.2005 döneminde yarat›lm›fl bulunan kardan Ana Sözleflmemizin
30. maddesi mucibi Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi Stopaj›, Fon Paylar› ve Birinci Tertip Yasal Akçe tenzil edildikten
sonra kalan kar›n afla¤›da tabloda görüldü¤ü flekilde;

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
2005 y›l› Kar Da¤›t›m Tablosu
A. DÖNEM KARININ DA⁄ITILMASI
1. Dönem Kar›

8.385.191

2. Ödenecek Vergiler

(1.651.665)

3. Birinci Tertip Yasal Akçe

(394.693)

B. NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KARI

6.338.833

4. Ortaklara Birinci Temettü

(1.458.000)

5. Ortaklara ‹kinci Temettü

(4.374.000)

6. ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe

(437.400)

7. Ola¤anüstü Yedekler

C. H‹SSE BAfiINA NET DA⁄ITILAB‹L‹R KAR

(69.433)

21,74 YKr / % 21,74

D. H‹SSE BAfiINA KAR
Tam Mükellef Kurum Ortaklar (Brüt = Net)

20 YKr / % 20,00

Di¤er Ortaklar

Brüt 20 YKr (% 20,00), Net 18YKr (% 18,00 )

Tefrikine ve 29.160.000 YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri için da¤›t›lacak olan kar pay›n›n 14 Nisan 2006
tarihinden itibaren nakden da¤›t›lmas›na karar vermenizi teklif eder, sayg›lar›m›z› sunar›z.
Yönetim Kurulu Ad›na
Baflkan
Yakup GÜNGÖR
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Üst Yönetim

Cem ÇEL‹KO⁄LU
Genel Müdür
1962 do¤umlu, ODTÜ ‹dari Bilimler
Fakültesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
mezunu olup flirketimizde 17.12.1987’den
beri görev yapmaktad›r. 01.12.2002
tarihinden bu yana Genel Müdürlük
görevini üstlenmifltir.
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Semih UTKU

Derya KINIK

Genel Müdür Yard›mc›s›

Genel Müdür Yard›mc›s›
(Teknik)

(Mali ‹fller)
1962 do¤umlu, Baltimore Üniversitesi,
‹flletme-Finans Bölümü mezunu olup
flirketimizde 01.06.1999 tarihinden beri
görev yapmaktad›r. 01.01.2000
tarihinden bu yana Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevini üstlenmifltir.

1957 do¤umlu, Manchester
Üniversitesi, Tekstil Mühendisli¤i
Bölümünde lisans ve lisansüstü
e¤itimini tamamlam›fl olup
flirketimizde 01.04.1999 tarihinden
beri görev yapmaktad›r. 01.05.2000
tarihinden bu yana Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevini üstlenmifltir.

Hakan DE⁄‹RMENC‹

Mehmet Emin Ç‹⁄DEM

Genel Müdür Yard›mc›s›
(Pazarlama ve Sat›fl)

Teknik Koordinasyon Direktörü

1965 do¤umlu, ODTÜ ‹dari Bilimler

Elektronik ve Haberleflme Bölümü

Fakültesi mezunu olup, flirketimizde
17.12.1990 tarihinden beri görev
yapmaktad›r. 01.01.2004 tarihinden
bu yana Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevini üstlenmifltir.

1952 do¤umlu, ‹st.Teknik Univ.
mezunu olup, flirketimizde
17.02.1981 tarihinden beri görev
yapmaktad›r. 20.01.2003 tarihinden
bu yana Teknik Koordinasyon
Direktörlü¤ü görevini üstlenmifltir.
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Üst Yönetim

Muhterem
BAHÇIVANO⁄LU
Plânlama Müdürü

Ercan ÖZDEM‹R
Üretim ve Ürün Yönetimi
Müdürü

1958 do¤umlu, ‹stanbul Üniv.
‹ktisat Bölümü mezunudur.
fiirketimizde 03.10.1984’ten
beri görev yapmaktad›r.
01.03.1995’te bugünkü
görevine atanm›flt›r.

1959 do¤umlu, Marmara
Üniv.Güzel Sanatlar Fakültesi
mezunudur. fiirketimizde
01.09.1987’den beri görev
yapmaktad›r. 01.04.2004’de
bugünkü görevine atanm›flt›r.

D. Hakan AYDINLIK

Tarkan AYDIN

Bafl Desinatör-Erkek Kumafl

Bafl Desinatör-Bayan Kumafl

1965 do¤umlu, Marmara Üniv.
Güzel Sanatlar Fakültesi
mezunudur. fiirketimizde
03.07.1989’dan beri görev
yapmaktad›r. 01.12.1997’de
bugünkü görevine atanm›flt›r.

1967 do¤umlu, Marmara
Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
mezunudur. fiirketimizde
01.12.1997’den beri görev
yapmaktad›r. 01.12.1997 de
bugünkü görevine atanm›flt›r.

Mehmet Kemal AKIN

Muhammet EKEN

Çözgü ve Dokuma ‹flletmeleri

Proje Müdürü

Müdürü

1968 do¤umlu, ‹st. Teknik
Üniv. Tekstil Müh. Bölümü
mezunudur. Lisansüstü
e¤itimini, Victoria Uni. of
Manchester Textile Tech.’de
tamamlam›flt›r. fiirketimizde
15.06.1995’ten beri görev
yapmaktad›r. 10.11.2005’te
bugünkü görevine atanm›flt›r.

1967 do¤umlu, Ege Üniv.
Tekstil Mühendisli¤i
mezunudur. fiirketimizde
01.10.1990’dan beri görev
yapmaktad›r. 10.11.2005
tarihinde bugünkü görevine
atanm›flt›r.
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Necdet ATMACAN

Melik ERD‹NÇ

Mali ‹fller Müdürü

‹kmal Müdürü

1951 do¤umlu, fiiflli Siyasal
Bilimler Yüksek Okulu
mezunudur. fiirketimizde
01.08.1982’den beri görev
yapmaktad›r. 22.05.2001’de
bugünkü görevine atanm›flt›r.

1970 do¤umlu, ‹st.Üniv.‹flletme
Bölümü mezunu olup lisansüstü
e¤itimini Fairleigh Dickinson
Uni. Finansman ve Yönetim
Bölümünde tamamlam›flt›r.
fiirketimizde 26.07.1999’dan
beri görev yapmaktad›r.
01.01.2003’te bugünkü
görevine atanm›flt›r.

Birol KANTUR

Bora B‹RG‹N

Pazarlama Müdürü
‹ç Piyasa ve Üniformal›k Kumafl

Pazarlama Müdürü
Yurtd›fl› Erkek Kumafl

1973 do¤umlu, ‹st. Üniv. ‹ktisat
Bölümü mezunudur. Yüksek
Lisans e¤itimini NY Business Inst.
of Technology’de tamamlam›flt›r.
fiirketimizde 01.12.1999
tarihinden beri görev
yapmaktad›r. 01.06.2004’te
bugünkü görevine atanm›flt›r.

1973 do¤umlu, University of
Nottingham- Endüstri
Ekonomisi mezunudur. Yüksek
Lisans e¤itimini UMIST’de
tamamlam›flt›r. fiirketimizde
19.03.1998’den beri görev
yapmaktad›r. 01.06.2004’te
bugünkü görevine atanm›flt›r.
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Yünsa Yünlü Sanayi
ve Ticaret Anonim fiirketi
31 ARALIK 2005 ‹tibar›yle Mali Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetçi Raporu

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yönetim Kurulu’na
1. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin ("fiirket") 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bilançosunu ve bu tarihte sona
eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ‹ncelememiz Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”)
taraf›ndan yay›mlanan denetim ilke ve kurallar›na göre yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak
muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli gördü¤ümüz di¤er denetim yöntem ve tekniklerini içermifltir.
2. Görüflümüze göre söz konusu mali tablolar tüm önemli taraflar›yla, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 31 Aral›k
2005 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, SPK
taraf›ndan yay›mlanm›fl genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine (Not 2) uygun olarak do¤ru bir biçimde
yans›tmaktad›r.
Baflaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
a member of
PricewaterhouseCoopers

Coflkun fien, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
‹stanbul, 13 Mart 2006
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihleri ‹tibariyle Bilançolar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Not

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

80.217.917

69.101.391

VARLIKLAR
Cari / Dönen Varl›klar
Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler (net)
Ticari alacaklar (net)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Di¤er alacaklar (net)
Stoklar (net)
Di¤er cari/Dönen varl›klar

4

192.997

803.610

5

-

5.744.445

7

19.415.455

15.132.779
20.770.903

9

22.875.057

10

227.494

158.648

12

35.957.234

24.659.064

15

1.549.680

1.831.942

47.820.479

43.503.559

Cari olmayan / Duran varl›klar
Finansal varl›klar (net)
Maddi varl›klar (net)
Maddi olmayan varl›klar (net)
Ertelenen vergi varl›klar›

16

783.025

783.025

18

44.681.628

40.969.586

20

278.476

334.547

14

2.077.350

1.416.401

128.038.396

112.604.950

54.487.301

43.638.335

6

38.938.492

35.527.278

7

11.665.950

4.455.450

9

353.916

875.303

21

1.317.782

844.625

23

-

624.234

10

2.211.161

1.311.445

3.844.505

3.281.671

3.844.505

3.281.671

69.706.590

65.684.944

Varl›klar toplam›
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal Borçlar(net)
Ticari borçlar (net)
‹liflkili taraflara borçlar (net)
Al›nan avanslar
Borç karfl›l›klar›
Di¤er yükümlülükler (net)
Uzun vadeli yükümlülükler
Borç karfl›l›klar›

23

Özsermaye
Sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senetleri ihraç primleri
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Kar yedekleri
Yasal Yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Net dönem kar / zarar›

25

29.160.000

29.160.000

26

30.753.885

30.753.885

27

Toplam özsermaye ve yükümlülükler
fiarta ba¤l› yükümlülükler ve taahhütler

2.319

2.319

30.751.566

30.751.566

3.059.179

-

482.497

-

2.576.682

-

6.733.526

5.771.059

128.038.396

112.604.950

31

Bu mali tablolar 13 Mart 2006 tarihinde Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r.
‹liflikteki dipnotlar mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait Gelir Tablolar›
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Not

2005

2004

Sat›fllar gelirleri (net)

36

112.924.416

107.331.167

Sat›fllar›n maliyeti

36

(85.676.527)

(81.112.651)

27.247.889

26.218.516

(16.747.842)

(17.918.067)

10.500.047

8.300.449

1.306.157

1.256.168

Brüt esas faaliyet kar / zarar›
Faaliyet giderleri

37

Net esas faaliyet kar / zarar›
Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar

38

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar

38

(813.004)

(486.608)

Finansman gelir/giderleri

39

(2.608.009)

(1.062.887)

8.385.191

8.007.122

-

(25.756)

8.385.191

7.981.366

(1.651.665)

(2.210.307)

6.733.526

5.771.059

0.2309

0.1979

Faaliyet kar / zarar›
Net parasal pozisyon kar / zarar›

40

Vergi öncesi kar / zarar
Vergiler

41

Net dönem kar / zarar›
Hisse bafl›na kazanç (YKr üzerinden)

‹liflikteki dipnotlar mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait Özsermaye De¤iflim Tablolar›
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Özsermaye
Hisse Senetleri

Enflasyon

Yasal

Ola¤anüstü

Dönem

Sermaye

‹hraç Primleri

Düzeltmesi fark›

Yedekler

Yedekler

Net Kar›

Zararlar› (-) Özsermaye

29.160.000

2.319

146.115.749

1.776.447

2.732.378

3.272.492

(123.145.500) 59.913.885

Birikmifl zarar mahsubu

-

-

(115.364.183)

(1.776.447)

(2.732.378)

(3.272.492)

123.145.500

-

Net dönem kar›

-

-

-

-

-

5.771.059

-

5.771.059

29.160.000

2.319

30.751.566

-

-

5.771.059

1 Ocak 2004 bakiyeleri

31 Aral›k 2004 bakiyeleri

Geçmifl Y›l

Toplam

- 65.684.944

Ola¤anüstü ve yasal yedeklere transfer

-

-

-

482.497

2.576.682

(3.059.179)

-

-

Ödenen temettü

-

-

-

-

-

(2.711.880)

-

(2.711.880)

Net dönem kâr›

-

-

-

-

-

6.733.526

-

6.733.526

29.160.000

2.319

30.751.566

482.497

2.576.682

6.733.526

31 Aral›k 2005 bakiyeleri

- 69.706.590

‹liflikteki dipnotlar mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Y›llara Ait Nakit Ak›m Tablolar›
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Not

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

6.733.526

5.771.059

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›
Net dönem kâr›
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan veya faaliyetlerde
kullan›lan net nakit tutar›n›n net dönem kar›
ile mutabakat›n› sa¤layan düzeltmeler:
Amortisman ve tükenme paylar›
Vergi
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Faiz geliri
Faiz gideri
Maddi duran varl›k sat›fl kâr›

19-20

Faaliyetlerle ilgili varl›k ve borçlardaki de¤iflim
öncesi net nakit
Yat›r›m amaçl› menkul k›ymetlerdeki de¤iflim
Ticari alacaklardaki de¤iflim
‹liflkili taraflarda alacaklardaki de¤iflim
Stoklardaki de¤iflim
Di¤er dönen varl›klardaki de¤iflim
Ticari borçlardaki de¤iflim
‹liflkili taraflara borçlardaki de¤iflim
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerdeki de¤iflim
Ödenen vergi
Ödenen k›dem tazminat›
Faaliyetlerden elde edilen net nakit

6.867.505

7.229.132

1.674.882

2.079.073

1.108.590

992.851

(1.649.050)

(2.444.897)

3.155.130

2.163.996

(555.934)

(165.818)

17.334.649

15.625.396

5.499.594

(5.499.594)

(4.282.676)

(3.031.222)

(2.104.154)

421.806

(11.298.170)

1.232.057

213.416

(199.334)

7.210.500

(246.992)

(521.387)

(10.550.677)

1.372.873

507.555

(2.960.065)

(1.945.456)

(545.756)

(768.486)

9.918.824

(4.454.947)

(10.434.300)

(10.476.978)

(96.347)

(47.193)

Yat›r›m faaliyetleri
Maddi
Maddi
Maddi
Al›nan

duran varl›k al›mlar›
olmayan duran varl›k al›mlar›
duran varl›k sat›fllar›ndan elde edilen nakit
faiz

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki de¤iflim
Ödenen temettüler
Ödenen faiz

401.090

1.893.901

2.200.046

(8.073.641)

(7.923.035)

3.118.179

13.613.194

(2.711.880)

-

(2.862.095)

(2.026.254)

(2.455.796)

11.586.940

Nakit ve nakit benzerlerindeki net art›fl / (azal›fl)

(610.613)

(791.042)

Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri

803.610

1.594.652

192.997

803.610

Finansal faaliyetlerde kullan›lan net nakit

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

‹liflikteki dipnotlar mali tablolar›n ayr›lmaz parças›n› olufltururlar.
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NOT 1- ORGAN‹ZASYON VE FAAL‹YET KONUSU
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi. ("fiirket" veya "Yünsa") 21 Haziran 1973 tarihinde kurulmufltur.
fiirket’in ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamulleri üretimi ve pazarlamas›d›r.
fiirket’in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 1.089 kiflidir (2004: 882).
fiirket, Türkiye’de kay›tl› olup ofis adresi afla¤›daki gibidir:
Sabanc› Center
Kule 2 Kat: 20 34330, 4.Levent ‹stanbul
NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI
2.1. Uygulanan Muhasebe Standartlar›
Mali Tablolar›n Haz›rlanma ‹lkeleri
fiirket’in mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu ("SPK") taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK
Muhasebe Standartlar›") uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 No’lu "Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›" tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› Kurulu (IASB) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n uygulanmas›n›n
da, SPK Muhasebe Standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na
uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, IASB taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No’lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standard› (UMS 29)
uygulanmam›flt›r. Karfl›laflt›rma amac› ile sunulan mali tablolar ise, Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n
alma gücüyle ifade edilmifltir. Mali tablolar ve ilgili notlar yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak
sunulmufltur.
Mali tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlüklülerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak
Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›flt›r.
2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar, Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na
uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir.
Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 ("UMS 29"), Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas al›narak haz›rlanan mali tablolar›n bu para biriminin bilanço tarihindeki
sat›n alma gücünden haz›rlanmas›n› ve önceki dönem mali tablolar›n›n da karfl›laflt›rma amac›yla ayn› de¤er ölçüleri
kullan›larak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Yeniden düzenleme, Devlet ‹statistik Enstitüsü ("D‹E") taraf›ndan
aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat› Endeksi’nden ("TEFE") türetilen düzeltme katsay›s› kullan›larak yap›lm›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihine kadar haz›rlanan mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan endeksler ve düzeltme katsay›lar› afla¤›da gösterilmifltir:
Üç y›ll›k bileflik
Tarih
31 Aral›k 2004

Endeks

Düzeltme katsay›s›

enflasyon oranlar› %

8.403,8

1,000

69,7

31 Aral›k 2003

7.382,1

1,138

181,1

31 Aral›k 2002

6.478,8

1,297

227,3
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Yukar›da belirtilen düzeltme ifllemine ait ana hatlar ve enflasyon düzeltmesi uygulamas›n›n sona erdirilmesinin etkileri
afla¤›da belirtilmifltir:
-

Yüksek enflasyon döneminin sona ermesinden dolay› cari y›l mali tablolar› düzeltme ifllemine tabi tutulmamakta,
önceki raporlama dönemlerine ait tutarlar ise paran›n enflasyon düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son
bilanço tarihindeki sat›n alma gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir.

-

Yüksek enflasyon dönemlerinde bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemifl olan parasal olmayan
varl›k ve borçlar ile öz kaynak kalemleri, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifl olup; yüksek
enflasyon döneminin sona ermesi ile birlikte enflasyon düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son bilanço
tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen de¤erleri söz konusu varl›k, borç ve öz kaynak kalemlerinin 1 Ocak 2005
tarihindeki aç›l›fl de¤erleri olarak kabul edilmektedir.

-

Önceki raporlama dönemlerine ait mali tablolar paran›n enflasyon düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son
bilanço tarihindeki sat›n alma gücü esas al›narak düzeltilmifltir.

-

Enflasyonun fiirket’in, net parasal varl›k/yükümlülük pozisyonu üzerindeki etkisi, yüksek enflasyon dönemlerinde,
gelir tablosuna, net parasal pozisyon kar/zarar› olarak yans›t›lm›flt›r.

2.3 Yeni Türk Liras›
30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l›
kanun uyar›nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras› ("YTL") ve Yeni Kurufl ("YKr"),
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olmufltur. Yeni Türk Liras›’n›n alt birimi Yeni Kurufltur (1 YTL = 100 YKr). Bir
önceki para birimi olan Türk Liras› de¤erleri YTL’ye dönüfltürülürken 1 milyon Türk Liras›, 1 YTL’ye eflit tutulmaktad›r.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi Türk Liras›’ndan alt› s›f›r at›larak sadelefltirilmifltir.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki ifllem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü belgenin
yan› s›ra ödeme ve de¤iflim araçlar›nda, Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüflüm oran› ile YTL
cinsinden yap›lm›fl say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kay›tlar›n tutulmas›
ve gösterimi aç›s›ndan Türk Liras›’n›n yerini alm›fl bulunmaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 30 Kas›m 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren döneme
iliflkin mali tablolar, karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri de dahil olmak
üzere, YTL cinsinden gösterilmifl, önceki dönem mali tablolar› da sadece karfl›laflt›rma amac›yla YTL cinsinden ifade
edilmifltir.
NOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:
a) ‹liflkili taraflar
Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar
taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar ‹liflkili taraflar olarak kabul ve ifade
edilmifllerdir. Ola¤an faaliyetler nedeniyle iliflkili taraflarla baz› ifl iliflkilerine girilebilir. Bu ifllemler genel olarak piyasa
koflullar›na uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir (Not 9).
b) Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Nakit ve nakit benzeri de¤erler nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek
likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iflim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir
(Not 4).
c) Ticari alacaklar
Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan fiirket kaynakl› ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak
iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤erlendirilmifltir. Belirtilmifl bir faiz oran› bulunmayan k›sa vadeli ticari alacaklar,
faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas› durumunda fatura tutar›ndan de¤erlendirilmifltir.
fiirketin, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde
ticari alacaklar için bir alacak risk karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili
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mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤larda
dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen
de¤eridir.
De¤er düflüklü¤ü tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluflacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar, cari
dönemde di¤er gelirlere yans›t›l›r.
d) Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma
maliyetlerini, dönüfltürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er
maliyetleri içerir. Stoklar›n birim maliyeti, ayl›k hareketli a¤›rl›kl› ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleflebilir
de¤er, iflin normal ak›fl› içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli
tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r.
e) Finansal varl›klar
fiirket yönetiminin likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle
sat›labilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma
niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesinin artt›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen
varl›klar içine dahil edilir, duran varl›klara dahil edilmifltir. fiirket yönetimi, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n
al›nd›klar› tarihte uygun bir flekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere
maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yans›t›lmas›nda sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
olarak s›n›fland›r›lan finansal araçlar, makul de¤erinin güvenilir bir flekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul
de¤eri üzerinden de¤erlendirilmifltir.
fiirket’in %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erinin
olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin uygun olmamas› veya ifllememesi nedeniyle
makul bir de¤er tahmininin yap›lamamas› ve makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda finansal
varl›¤›n kay›tl› de¤eri elde etme maliyeti tutar›ndan flayet mevcutsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle
de¤erlenmifltir.
f) Maddi duran varl›klar ve ilgili amortismanlar
Maddi duran varl›klar, elde etme maliyetinden, birikmifl amortisman düflüldükten sonraki net de¤eri ile gösterilmektedir.
Amortisman, maddi duran varl›klar›n faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman metoduna göre ayr›lmaktad›r
(Not 19). Arsalar, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildi¤inden amortismana tabi tutulmam›fllard›r.
Maddi duran varl›klar için tahmin edilen ekonomik ömürler afla¤›daki gibidir:

Y›l
Yerüstü ve yeralt› düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu tafl›tlar
Döfleme ve demirbafllar
Özel Maliyetler

10-25
25-50
4-12
5
3-10
5

Bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksekse, kay›tl› de¤er derhal geri kazan›labilir
de¤erine indirilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluflan kar veya zarar, düzeltilmifl tutarlar ile tahsil olunan tutarlar›n
karfl›laflt›r›lmas› ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.
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g) Maddi olmayan duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar, iktisap edilmifl haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Bunlar,
iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 y›l› geçmeyen bir süre için tahmini faydal›
ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. De¤er düflüklü¤ünün olmas› durumunda
maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erine indirilir (Not 20).
h) Krediler
Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir.
Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden belirtilir. ‹fllem masraflar›
düflüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince
finansman maliyeti olarak yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olufltu¤unda gelir tablosuna
kaydedilir (Not 6).
i) Ertelenen vergi
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile
vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi
mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r.
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan
oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle
muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumundan ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen
vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir (Not 14).
j) K›dem tazminat› karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›klar›, fiirket’in, personelin Türk ‹fl Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki
olas› yükümlülüklerinin tahmini toplam karfl›l›¤›n›n bugünkü de¤erini ifade eder (Not 23).
k) Dövizli ifllemler
Dönem içinde gerçekleflen dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize
dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal›
parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do¤an kur kazanc› veya zararlar›, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.
l) Gelirin tan›nmas›
Gelirler, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik yararlar›n
fiirket’e akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na
göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan iade, indirim ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle bulunmufltur.
m) Sermaye ve temettüler
Adi hisseler sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmifl
kardan indirilerek kaydedilir.
n) Karfl›l›klar
fiirket’in, geçmiflteki ifllemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü¤ünün bulunmas› ve yükümlülü¤ün
yerine getirilmesi için kaynaklar›n d›fla akmas›n›n gerekli olabilece¤i ve tutar için güvenilir bir tahminin yap›labilece¤i
durumlarda karfl›l›klar oluflturulur.
o) fiarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta ba¤l› varl›klar
Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya
daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar
mali tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir (Not 31).
p) Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
fiirket faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin
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etkileri dahil çeflitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. fiirket’in toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n
öngörülemezli¤ine odaklanmakta olup, fiirket’in mali performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza
indirgenmesini amaçlam›flt›r.
Faiz haddi riski
fiirket, faiz hadlerindeki de¤iflmelerin faiz getiren varl›k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz haddi riskine
maruz kalmaktad›r. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek
suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetilmektedir.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi
sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.
Kredi riski
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de tafl›maktad›r.
fiirket yönetimi bu riskleri, her anlaflmada bulunan karfl› taraf (iliflkili taraflar hariç) için ortalama riski k›s›tlayarak ve
gerekti¤i takdirde teminat alarak karfl›lamaktad›r.
Döviz kuru riski
fiirket, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n Yeni Türk liras›na çevrilmesinden dolay› kur
de¤ifliklerinden do¤an döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r (Not 29).
Finansal enstrümanlar›n rayiç de¤eri
Rayiç bedel, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari
ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.
Finansal enstrümanlar›n tahmini rayiç bedelleri, fiirket taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme metodlar›
kullan›larak tespit olunmufltur. Ancak, rayiç bedel tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmas›nda tahminler kullan›l›r.
Buna göre, burada sunulan tahminler, fiirket’in bir güncel piyasa iflleminde elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.
Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, rayiç de¤eri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n rayiç de¤erinin tahmininde
kullan›lm›flt›r:
Parasal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin rayiç de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul
edilmektedir.
Nakit ve bankalardan alacaklar›n rayiç bedellerinin k›sa vadeli olmalar› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul
edilmektedir.
Ticari alacaklar›n ve ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›n›n kay›tl› de¤erlerinin rayiç de¤erlerini gösterdi¤i tahmin
edilmektedir.
Parasal borçlar
Banka kredileri ile di¤er parasal borçlar›n rayiç bedellerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine
yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurundan çevrilir ve bundan dolay› rayiç bedelleri kay›tl›
de¤erlerine yaklafl›r.
Ticari borçlar, rayiç de¤erleri üzerinden gösterilmifltir.
r) Hisse bafl›na kazanç
Hisse bafl›na kazanç, net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl karlardan ve yeniden de¤erleme fonundan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak
("Bedelsiz Hisseler") sermayelerini artt›rabilir (Not 25). Hisse bafl›na kar hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac›
ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kar hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›,
hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
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Hisse bafl›na esas kar, hissedarlara ait net kar›n ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile
hesaplan›r.
31 Aral›k 2005

Hissedarlara ait net kar

6.733.526

Ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi

2.916.000.000

Hisse bafl›na kazanç

0,2309

s) Netlefltirme
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak
de¤erlendirmeye niyet olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti¤i
durumlarda net olarak gösterilirler.
NOT 4 - HAZIR DE⁄ERLER
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

191.749

702.166

Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Di¤er

-

-

1.248

101.444

192.997

803.610

NOT 5 - YATIRIM AMAÇLI MENKUL KIYMETLER
31 Aral›k 2005 itibariyle vadeye kadar elde tutulacak menkul k›ymetler afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Devlet tahvilleri

-

5.201.251

Hazine bonolar›

-

543.194

-

5.744.445

NOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Y›ll›k efektif

Y›ll›k efektif

faiz oran› %

YTL

faiz oran› %

YTL

K›sa vadeli banka kredileri:
ABD dolar› krediler
EURO krediler
GBP krediler
Türk Liras› krediler

Faiz tahakkuku
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%5,22 - %5,62
%3,34 - %4,46
%5,82 - %5,85

18.107.591

%3,38 - %4,48

17.440.590

14.944.725

%3,89 - %4,17

12.265.135

5.271.588

-

-

-

-

19-20

5.500.000

38.323.904

35.205.725

614.588

321.553

38.938.492

35.527.278

NOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
K›sa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Alacak senetleri

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

19.068.315

15.033.531

1.066.717

680.140

20.135.032

15.713.671

(398.005)

(259.320)

(321.572)

(321.572)

19.415.455

15.132.779

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Yurt d›fl› sat›c›lara borçlar

9.167.236

2.873.708

Yurt içi sat›c›lara borçlar
‹fl ve hizmet borçlar›
Tahakkuk etmemifl finansman gideri(-)

1.717.834

907.954

Eksi: Tahakkuk etmemifl finansman geliri (-)
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤› (-)
Ticari alacaklar, net
K›sa vadeli ticari borçlar:

975.802

757.788

(194.922)

(84.000)

11.665.950

4.455.450

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

23.060.657

20.957.002

NOT 8 - F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) ‹liflkili taraflardan alacaklar:
Exsa Export Sanayi Mamülleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi.
Exsa Americas Inc
Bossa Ticaret ve Sanayi ‹flletmeleri A.fi.
Tahakkuk etmemifl finansman geliri (-)

b) ‹liflkili taraflara borçlar:
Advansa Sasa Dupont Sabanc›
Polyester Sanayi A.fi.
Universal Trading (Jersey) Ltd.
Ak Sigorta A.fi.
Exsa UK Limited
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.
Bimsa Uluslararas› ‹fl, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.fi
Sabanc› Telekomünikasyon Hizmetleri A.fi.
Teknosa ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.
Exsa Free Zone
Tahakkuk etmemifl finansman gideri (-)

72.619

-

15.837

22.500

(274.056)

(208.599)

22.875.057

20.770.903

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

131.460

148.790

100.874

676.058

49.831

26.630

44.654

178

22.194

4.541

11.261

11.332

2.712

426

-

15.750

-

14.645

(9.070)

(23.047)

353.916

875.303
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c) Banka mevduatlar›:
Akbank T.A.fi.

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

189.567

702.164

189.567

702.164

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

38.938.492

29.705.724

38.938.492

29.705.724

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

78.547.158

77.067.013

55.831

-

78.602.989

77.067.013

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

1.254.926

12.298.453

Polyester San. A.fi.

844.211

1.221.527

Exsa UK limited

301.374

-

d) Banka kredileri:
Akbank T.A.fi.

e) ‹liflkili taraflara yap›lan ürün sat›fllar›:
Exsa Export Sanayi Mamülleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi.
Bossa Ticaret ve Sanayi iflletmeleri A.fi.

f) ‹liflkili taraflardan yap›lan ürün al›mlar›:
Universal Trading (Jersey) Ltd.
Advansa Sasa Dupont Sabanc›

Bossa Ticaret ve Sanayi ‹flletmeleri A.fi.

77.477

180.382

Teknosa ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi.

-

13.347

Olmuksa International Paper Sabanc› Ambalaj San. ve Tic. A.fi.

-

905

‹nsa Naylon Sanayi ve Ticaret A.fi.

-

230

2.477.988

13.714.844

4.770.708

4.749.256

Aksigorta A.fi.

439.636

654.716

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.

375.176

402.929

I-Bimsa Uluslararas› ‹fl, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.fi.

g) ‹liflkili taraflardan yap›lan hizmet al›mlar›:
Exsa Export Sanayi Mamülleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi.

163.160

121.939

Exsa UK Limited

73.336

436.806

Exsa Americas ‹nc.

72.619

-

Sabanc› Telekomünikasyon Hizmetleri A.fi.

50.445

44.891

Sabanc› Üniversitesi

29.881

-

Universal Trading (Jersey) Ltd.
Holsa Inc.

865

221.847

-

209.431

5.975.826

6.841.815

h) ‹liflkili taraflardan yap›lan sabit k›ymet al›mlar›:
Universal Trading (Jersey) Ltd.
I-Bimsa Uluslararas› ‹fl, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.fi.
Sabanc› Telekomünikasyon Hizmetleri A.fi.
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-

2.392.776

5.779

37.690

-

3.760

5.779

2.434.226

i) Di¤er gelir:
Akbank T.A.fi

33.401

79.617

Aksigorta A.fi.

50.112

48.792

83.513

128.409

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

2.567.869

1.369.597

Polyester San. A.fi.

32.208

-

Universal Trading (Jersey) Ltd.

13.072

695.018

4.012

-

-

1.395.115

2.617.161

3.459.730

3.439.909

1.526.435

j) Faiz ve kur fark› geliri:
Akbank T.A.fi.
Advansa Sasa Dupont Sabanc›

Aksigorta A.fi.
Exsa Export Sanayi Mamülleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi.

k) Faiz ve kur fark› gideri:
Exsa Export Sanayi Mamülleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi.
Universal Trading (Jersey) Ltd.
Akbank T.A.fi.

-

1.232.699

426.616

1.219.771

4.023

31.588

Advansa Sasa Dupont Sabanc›
Polyester Sanayi A.fi.
Bossa Ticaret ve Sanayi ‹flletmeleri A.fi.

-

227

3.870.548

4.010.720

46.917

152.085

-

9.314

46.917

161.399

l) Di¤er gider:
Exsa Export Sanayi Mamülleri Sat›fl ve Araflt›rma A.fi.
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.

m) Kira gideri:
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.

275.106

337.230

275.106

337.230

n) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yap›lan ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam
tutar› 1.193.942 YTL’dir (2004: 1.395.126 YTL).
NOT 10 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Di¤er Alacaklar
Personelden alacaklar
‹fl avanslar›
Di¤er

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

177.750

84.910

21.805

67.167

27.939

6.571

227.494

158.648
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Di¤er Borçlar
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi

967.582

387.755

Ödenecek vergi ve fonlar

525.668

388.502

Ödenecek iflçi ücretleri

389.587

217.017

Di¤er yükümlülükler

293.805

309.804

Ortaklara borçlar
Di¤er

3.657

3.634

30.862

4.733

2.211.161

1.311.445

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 12 - STOKLAR
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Hammadde

6.048.340

2.868.026

Yar›-mamul

12.349.877

11.422.592

5.277.251

5.377.761

Mamul
Siparifl avanslar›

12.099.177

3.994.770

Di¤er stoklar

102.507

722.050

Ticari mallar

80.082

273.865

35.957.234

24.659.064

NOT 13 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Yünsa, ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartlar› ve yasal mali tablolar›
aras›ndaki farkl› de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r.
‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi
varl›klar› ve yükümlülükleri için uygulanacak oran %30’dur.
31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan dökümü afla¤›daki gibidir:
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Birikmifl geçici

Ertelenen vergi

farklar

varl›¤›/(yükümlülü¤ü)

31 Aral›k
2005

31 Aral›k
2004

31 Aral›k
2005

31 Aral›k
2004

ile vergi de¤eri aras›ndaki net fark

(2.640.046)

(1.097.898)

792.014

329.370

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

(3.844.505)

(3.281.671)

1.153.352

984.502

(439.949)

(341.765)

131.984

102.529

2.077.350

1.416.401

2.077.350

1.416.401

Parasal olmayan kalemlerin kay›tl› de¤eri

Tahakkuk etmemifl finansman gideri - net
Ertelenmifl vergi varl›klar›/yükümlülükleri, (net)
Ertelenmifl vergi varl›¤› - net
Ertelenen vergi hareket tablosu afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2004 bakiyesi

1.416.401

Dönemin ertelenmifl vergi geliri

-

660.949

31 Aral›k 2005 bakiyesi

2.077.350

NOT 15 - D‹⁄ER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR, D‹⁄ER KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er Dönen Varl›klar
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

1.336.152

1.636.463

Peflin ödenen giderler

190.312

180.575

Di¤er dönen varl›klar

23.216

14.904

1.549.680

1.831.942

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Di¤er KDV

NOT 16 - F‹NANSAL VARLIKLAR
(%)

YTL

(%)

YTL

Exsa Deutschland Gmbh (*)

100

661.350

100

661.350

Yünsa Italia SRL (*)

100

110.977

100

110.977

-

10.698

-

10.698

Enerjisa Enerji Üretim A.fi.

783.025

783.025

(*) Exsa Deutschland Gmbh ve Yünsa Italia SRL’deki ifltirak ilgili sene sonlar›ndaki cari dönem kar› ve net varl›klar toplam› mali

tablolar›n bütünlü¤ü aç›s›ndan önemsiz oldu¤undan maliyet bedelinin 31 Aral›k 2004 al›m gücüne getirilmesiyle tafl›nmaktad›r.
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NOT 17 - POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR
Maddi duran varl›klar›n dönem içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:
1 Ocak

31 Aral›k

2005

Girifller

Ç›k›fllar

Transferler

2005

482.197

-

-

-

482.197

5.283.728

98.739

-

-

5.382.467

33.818.568

1.934.484

-

-

35.753.052

134.894.179

6.022.046

(5.501.234)

1.913.933

137.328.924

Tafl›t araçlar›

1.149.999

157.000

(121.079)

-

1.185.920

Döfleme ve demirbafllar

2.817.287

110.988

-

-

2.928.275

741.749

-

-

-

741.749

2.177.767

2.111.043

-

(1.913.933)

2.374.877

181.365.474 10.434.300 (5.622.313)

-

186.177.461

Maliyet bedeli:
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar

Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve
verilen sabit k›ymet avanslar›

Birikmifl amortismanlar:
Yerüstü ve yeralt› düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar
Özel maliyetler

Net defter de¤eri
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(4.855.816)

(163.695)

-

-

(5.019.511)

(15.638.106)

(1.041.998)

-

-

(16.680.104)

(116.287.400)

(5.170.516)

5.501.234

-

(115.956.682)

(506.914)

(207.387)

113.908

-

(600.393)

(2.365.903)

(131.491)

-

-

(2.497.394)

(741.749)

-

-

-

(741.749)

(140.395.888) (6.715.087)

5.615.142

40.969.586

- (141.495.833)
44.681.628

1 Ocak

31 Aral›k

2004

Girifller

Ç›k›fllar

Transferler

2004

482.197

-

-

-

482.197

5.249.632

34.096

-

-

5.283.728

33.916.421

182.811

(280.664)

-

33.818.568

127.130.631

7.724.147

(307.648)

347.049

134.894.179

Tafl›t araçlar›

1.046.923

363.917

(260.841)

-

1.149.999

Döfleme ve demirbafllar

2.786.143

31.144

-

-

2.817.287

741.749

-

-

-

741.749

383.954

2.140.862

-

(347.049)

2.177.767

171.737.650 10.476.977

(849.153)

-

181.365.474

Maliyet bedeli:
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar

Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve
verilen sabit k›ymet avanslar›

Birikmifl amortismanlar:
Yerüstü ve yeralt› düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar
Özel maliyetler

Net defter de¤eri

(4.686.144)

(169.672)

-

-

(4.855.816)

(14.658.628)

(1.035.844)

56.366

-

(15.638.106)

(110.999.518)

(5.595.532)

307.650

-

(116.287.400)

(580.035)

(176.746)

249.867

-

(506.914)

(2.235.336)

(130.567)

-

-

(2.365.903)

(741.749)

-

-

-

(741.749)

(133.901.410) (7.108.361)

613.883

- (140.395.888)

37.836.240

40.969.586

NOT 20 - MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
Maddi olmayan duran varl›klar›n dönem içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:
1 Ocak

31 Aral›k

2005

Girifller

Ç›k›fllar

Transferler

2005

38.497

-

-

-

38.497

2.647.854

96.347

-

-

2.744.201

2.686.351

96.347

-

-

2.782.698

Maliyet bedeli:
Haklar
Bilgisayar programlar›
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1 Ocak

31 Aral›k

2005

Girifller

Ç›k›fllar

Transferler

2005

(38.497)

-

-

-

(38.497)

(2.313.307)

(152.418)

-

-

(2.465.725)

(2.351.804)

(152.418)

-

-

(2.504.222)

Birikmifl Amortismanlar:
Haklar
Bilgisayar programlar›

Net Defter De¤eri

334.547

278.476

1 Ocak

31 Aral›k

2004

Girifller

Ç›k›fllar

Transferler

2004

38.497

-

-

-

38.497

2.600.662

47.192

-

-

2.647.854

2.639.159

47.192

-

-

2.686.351

Maliyet bedeli:
Haklar
Bilgisayar programlar›

Birikmifl amortismanlar:
Haklar
Bilgisayar programlar›
Net defter de¤eri

(38.497)

-

-

-

(38.497)

(2.192.536)

(120.771)

-

-

(2.313.307)

(2.231.033)

(120.771)

-

-

(2.351.804)

408.126

334.547

NOT 21 - ALINAN AVANSLAR
31 Aral›k 2005

Al›nan siparifl avanslar›

31 Aral›k 2004

1.317.782

844.625

1.317.782

844.625

NOT 22 - EMEKL‹L‹K PLANLARI
Not 23’de belirtilen k›dem tazminat› yükümlülü¤ü d›fl›nda fiirket’in herhangi bir emeklilik plan› bulunmamaktad›r.
NOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Vergi karfl›l›klar›

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

3.844.505

3.281.671

-

624.234

3.844.505

3.905.905

Türk ‹fl Kanunu’na göre fiirket, bir senesini doldurmufl olan ve fiirket’le iliflkisi kesilen, askere ça¤r›lan, veya 25 hizmet
(kad›nlarda 20) y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini kazanan veya vefat eden ve emeklilik yafl›na ulaflm›fl (kad›nlar için 58
yafl›nda, erkekler için 60 yafl›nda) personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir. 23 May›s 2002’deki mevzuat
de¤iflikli¤inden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliflkin baz› geçifl süreci maddeleri ç›kart›lm›flt›r.
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Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 1.727,15 YTL
(31 Aral›k 2004: 1.574,74 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Karfl›l›k, fiirket’in çal›flanlar›n›n emekliliklerinden dolay› ortaya ç›kacak gelecekteki muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü
de¤erinin tahmini ile hesaplanm›flt›r.
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›, kuruluflun belirlenmifl emeklilik programlar› çerçevesindeki
yükümlülü¤ünün tahmini için aktüer de¤erlemesi metodu kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Buna göre, toplam
yükümlülü¤ün hesaplanmas›nda afla¤›daki aktüer varsay›mlar› kullan›lm›flt›r:
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

5.45 %

5.45 %

99 %

99 %

‹skonto oran›
Emeklilik ihtimalini hesaplamak için kullan›lan iflten ayr›lma oran›

31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren döneme ait k›dem tazminat› karfl›l›¤› de¤iflimleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

1 Ocak

3.281.671

3.057.306

Dönem içindeki art›fllar

1.108.590

1.393.060

Ödemeler

(545.756)

(768.486)

-

(400.209)

3.844.505

3.281.671

Parasal kazanç
31 Aral›k 2005

fiirket’in, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle k›dem tazminat› almaya hak kazanm›fl çal›flan personel say›s›: 898 (31 Aral›k
2004: 699).
NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR ZARAR
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 25 - SERMAYE / KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
fiirket’in hissedarlar› ve hisse oranlar› 31 Aral›k 2005 itibariyle afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2005

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.
Akbank T.A.fi.Mensuplar›
Tekaüt Sand›¤› Vakf›
Sabanc› Ailesi
Pilsa Plastik Sanayi A.fi.
Ak Sigorta A.fi.
Halka arz

Sermaye düzeltme farklar›

31 Aral›k 2004

YTL

Pay (%)

YTL

Pay (%)

14.084.007

48.30

11.197.167

38.40

2.412.548

8.27

5.336.363

18.30

4.298.354

14.75

4.772.205

16.37

2.794.500

9.58

2.794.500

9.58

435.567

1.49

435.567

1.49

5.135.024

17.61

4.624.198

15.86

29.160.000

100

29.160.000

100

30.657.866

30.657.866

59.817.866

59.817.866

45

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihinde Sona Eren Y›la ait Mali Tablolara ‹liflkin Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedi¤i sürece, Yeni Türk Liras› olarak (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 26 - 27 - 28 SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI
Kanuni defterlerdeki birikmifl karlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret
Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, flirketin ödenmifl sermayesinin %20’sine ulafl›l›ncaya kadar, kanuni net
kar›n %5’i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5’ini aflan da¤›t›lan kar›n %10’udur. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek
için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. Halka aç›k flirketler, temettü
da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar: Seri: XI. No:25 say›l› Tebli¤ k›s›m 15 madde 399
uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve "geçmifl y›llar zarar›"nda
izlenen tutar›n, SPK’n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara
göre da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, "geçmifl
y›llar zarar›"nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n
ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r.1 Ocak 2004
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 say›l› Tebli¤ uyar›nca haz›rlanan mali tablolar esas al›narak
hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n en az %30’u oran›nda
kar da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak
ya da da¤›t›labilir kar›n %30’undan afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli
oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.
Seri: XI. No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye
kalemlerinden "Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler"
kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu halde öz sermaye
grubu içinde "öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›" hesab›nda yer al›r.
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda; ola¤anüstü
yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›, nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
Yukar›daki hususa göre fiirket’in Seri: XI. No:25 say›l› tebli¤ine göre kar da¤›t›m›nda baz al›nacak öz sermaye tablosu
31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle afla¤›daki gibidir:

Sermaye
Emisyon primi
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Net dönem kar›

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

29.160.000

29.160.000

2.319

2.319

482.497

-

2.576.682

-

30.751.566

30.751.566

6.733.526

5.771.059

Geçmifl y›llar zararlar› (-)

-

-

Öz sermaye toplam›

69.706.590

65.684.944

Yukar›da tarihi bedelleri ile gösterilmifl kalemlerin düzeltilmifl de¤erleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar›
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle afla¤›daki gibidir:

Sermaye
Emisyon primi
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Tarihi
de¤erler

Özsermaye
enflasyon düzeltmesi
farklar›

Düzeltilmifl
de¤erler

29.160.000
2.319

30.657.866
93.700

59.817.866
96.019

29.162.319

30.751.566

59.913.885

NOT 29 - YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k 2005 itibariyle flirketin sahip oldu¤u döviz tan›ml› varl›k ve borçlar afla¤›daki gibidir:
Varl›klar
Yükümlülükler
Net döviz pozisyonu

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

24.242.411

21.094.171

(47.592.018)

(33.255.671)

(23.349.607)

(12.161.500)

31 Aral›k 2005

Varl›klar

Nakit ve nakit benzeri de¤erler

Ticari alacaklar

‹liflkili taraflardan alacaklar

Döviz

Döviz

cinsi

tutar›

USD

384

EUR

31 Aral›k 2004
Döviz
YTL

tutar›

YTL

515

3.368

4.520

2.663

4.228

2.667

4.872

CHF

520

529

-

-

JPY

790

9

-

-

GBP

995

2.301

1.023

2.636

USD

20.234

27.150

6.579

8.830

EUR

128.334

203.730

63.669

116.311

USD

3.403.806

4.567.226

2.249.524

3.019.086

EUR

8.326.748

13.218.712

6.042.450

11.038.348

GBP

2.689.335

6.218.011

2.677.884

6.899.568

24.242.411

31 Aral›k 2005

Yükümlülükler

Ticari borçlar

‹liflkili taraflara borçlar

Banka kredileri

Döviz

Döviz

cinsi

tutar›

USD

6.440.383

EUR

21.094.171

31 Aral›k 2004
Döviz
YTL

tutar›

YTL

8.641.706

1.982.080

2.660.150

299.204

474.987

116.903

213.558

SFR

14.385

14.656

-

-

GBP

15.523

35.891

-

-

USD

75.178

100.874

437.498

587.166

EUR

-

-

48.661

88.894

GBP

-

-

69

178

USD

13.495.000

18.107.591

12.995.000

17.440.590

EUR

9.414.000

14.944.725

6.714.000

12.265.135

GBP

2.280.000

5.271.588

-

-

47.592.018

33.255.671
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NOT 30 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
1 Ocak 2005-31 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› 2.643.468 YTL’dir.
NOT 31 - fiARTA BA⁄LI YÜKÜMLÜLÜKLER VE TAAHHÜTLER
31 Aral›k 2005

Verilen teminat mektuplar›

Al›nan kefalet ve teminat senetleri
Al›nan teminat mektuplar›
Al›nan ipotekler

31 Aral›k 2004

2.013.860

1.994.372

2.013.860

1.994.372

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

7.895.261

7.629.363

273.522

360.022

58.050

58.050

8.226.833

8.047.435

fiirket’in dahilde iflleme izin belgeleri kapsam›nda 28.299.534 ABD Dolar› tutar›nda ihracat taahhüdü bulunmaktad›r
(31 Aral›k 2004: 20.941.472 ABD Dolar›)
NOT 32 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR:
Bilanço tarihinden sonra flirketi önemli derecede etkileyebilecek bir olay meydana gelmemifltir
(31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 35 - DURDURULAN FAAL‹YETLER
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 36 - ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹ (Net)
a) SATIfiLAR
Yurt d›fl› sat›fllar
Yurt içi sat›fllar

b) SATIfiLARIN MAL‹YET‹
Yurt d›fl› sat›fllar maliyeti
Yurt içi sat›fllar maliyeti

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

79.120.389

75.437.410

33.804.027

31.893.757

112.924.416

107.331.167

(57.464.737)

(52.721.599)

(28.211.790)

(28.391.052)

(85.676.527)

(81.112.651)

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

(3.254.436)

(4.692.079)

(3.805.518)

(4.477.724)

(2.826.317)

(2.560.679)

(2.617.343)

(1.717.053)

(1.319.260)

(1.473.895)

NOT 37 - FAAL‹YET G‹DERLER‹
Dan›flmanl›k ve denetim
Personel
Pazarlama
‹hracat ve navlun
Nakliye
Kira
Di¤er
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(416.566)

(372.737)

(2.508.402)

(2.623.900)

(16.747.842)

(17.918.067)

NOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR
Di¤er gelirler:
Sabit k›ymet sat›fl kar›
Stok say›m fazlas›
Hurda sat›fl› geliri
Önceki dönem geliri
Komisyon geliri
Kira geliri
‹fltiraklerden temettü geliri
Di¤er

Di¤er giderler:
Önceki dönem giderleri
Stok say›m noksan›
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Di¤er
Di¤er gelirler/(giderler) -net

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

555.934

165.818

433.349

512.705

120.007

67.575

56.044

5.001

50.112

48.793

2.074

1.951

-

266.675

88.637

187.650

1.306.157

1.256.168

(51.561)

(120.951)

(252.188)

(64.839)

(133.976)

(91.062)

(375.279)

(209.756)

(813.004)

(486.608)

493.153

769.560

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

(3.414.674)

(2.700.160)

(3.155.130)

(4.917.855)

(6.569.804)

(7.618.015)

2.312.745

4.202.028

NOT 39 - F‹NANSMAN G‹DERLER‹/GEL‹RLER‹
Finansman giderleri:
Kur fark› gideri
Faiz gideri

Finansman gelirleri:
Kur fark› geliri
Faiz geliri
Finansman giderleri-net

1.649.050

2.353.100

3.961.795

6.555.128

(2.608.009)

(1.062.887)

NOT 40 - NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini
kamuoyuna duyurmufltur (Not 2). Dolay›s›yla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas›
yap›lmad›¤› için, 31 Aral›k 2005 tarihindeki mali tablolarda parasal kazanç/(kay›p) oluflmamaktad›r.

Net parasal pozisyon kar›

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

-

25.756
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihinde Sona Eren Y›la ait Mali Tablolara ‹liflkin Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedi¤i sürece, Yeni Türk Liras› olarak (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 41 - VERG‹LER
31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

Ödenecek kurumlar vergisi
Eksi: Peflin ödenen vergiler (-)

2.312.614

1.930.474

(2.335.830)

(1.306.240)

Vergi yükümlülü¤ü, net

(23.216)

624.234

2.077.350

1.416.401

Ertelenen vergi varl›¤›

Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2005 y›l› için %30’dur. (2004: %33) Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi
yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak
kazançlar› istisnas› gibi) ve indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r.
Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir.
5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun çerçevesinde 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanc›n enflasyona göre düzenlenmifl mali tablolar
üzerinden hesaplanmas› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu kanunun yürürlü¤e girmesiyle birlikte 1 Ocak 2004 ve 31 Aral›k 2004
itibariyle hesaplanm›fl tüm enflasyon düzeltmeleri kal›c› farkl›l›k niteli¤indedir. 2005 y›l›nda VUK mükerrer 298.
maddesine göre flartlar›n gerçekleflmemesinden dolay› enflasyon düzeltmesi uygulamas› yap›lmam›flt›r.
Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara
ödenen kar paylar›na (temettüler) stopaj uygulanmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalanlara yap›lan temettü ödemeleri %10
oran›nda stopaja tabidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.
fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %30 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10’uncu
gününe kadar beyan edip 17’nci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l
verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi,
devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28. ve 29. maddesinde yer alan ifltirak hissesi ve gayrimenkul sat›fl kazanc›
istisnas›n›n süresi 31 Aral›k 2004 tarihi ile sona ermifltir. Ancak bu düzenleme 5281 say›l› kanun ile 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kal›c› istisna olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesine eklenmifltir.
Buna göre kurumlar›n en az iki y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hissesi ve gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde edilen
kazançlar - belirli koflullarla kurum sermayesine ilave flart›na ba¤l› olarak - kurumlar vergisinden istisna olacakt›r.
Bankalara borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na karfl›l›k olmak üzere bankalara devir ve teslim edilen gayrimenkul
ve ifltirak hisselerinin sat›fl›nda istisna uygulanmas› için bu k›ymetlerin iki y›l aktifte bulunmalar› flart› aranmayacakt›r.
Kurumlar›n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra sabit k›ymetlere iliflkin 10.000 YTL’nin üzerindeki yat›r›m harcamalar›n›n
%40’› -baz› istisnalar hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. ‹stisna edilen
bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n yeterli olmamas› halinde hesaplanan
yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için "Yat›r›m Teflvik Belgesi"
alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m
indirimi hakk›n›n kullan›lmas› halinde yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kar›n da¤›t›l›p
da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n %19,8 oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum
kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15 inci günü akflam›na
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda
muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.
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31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolar›na yans›t›lm›fl vergi tutarlar› afla¤›da
özetlenmifltir:
- Cari dönem
- Ertelenen

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

(2.312.614)

(2.061.709)

660.949

(148.598)

(1.651.665)

(2.210.307)

Cari dönem kurumlar vergisi hesaplamas› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2005

Vergi öncesi yasal kar

10.206.483

Kanunen kabul edilmeyen giderler

133.975

Di¤er matrah ilaveleri

12.827

Yat›r›m teflvik indirimleri

(2.643.468)

Di¤er matrah indirimleri

(1.102)

Kurumlar vergisi matrah›

7.708.715

Stopaj kesintisi matrah›

-

Etkin vergi oran› %30

2.312.614

Dönem vergi gideri

2.312.614

Parasal kazanç

-

Cari dönem vergi gideri

2.312.614

NOT 42 - H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Net dönem kar›

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2004

6.733.526

5.771.059

2.916.000.000

2.916.000.000

0.2309

0.1979

Beheri 1 YKr nominal de¤erdeki
Hisselerin a¤›rl›kl› ortalama say›s›
Hisse bafl›na kazanç (YKr üzerinden)
NOT 43 - NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmifltir.
NOT 44 - MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER
HUSUSLAR
Yoktur.

……………..………
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