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Yönetim Kurulu Baﬂkan›ndan

ülkeleri ve di¤er pazarlara yak›nl›¤›n› ve bu ekonomiler
ile geliﬂen iliﬂkileri önemli bir f›rsat olarak gören
ﬁirketimiz, bu avantaj›na ürün yaratmadaki h›z› ve
kabiliyeti ile koleksiyon ve tasar›mdaki baﬂar›s›n› ilave
ederek Avrupal› al›c›lar›n öncelikli olarak tercih etti¤i bir
tedarikçi olmuﬂtur. Etkili pazarlama organizasyonu ile
‹ngiltere, Almanya, Fransa ve ‹spanya baﬂta olmak üzere
yapt›¤› sat›ﬂlarla Avrupa'da önemli kumaﬂ sat›c›lar›
aras›ndaki yerini sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r ve pazar pay›n› her
geçen gün artt›rmaktad›r. ‹ç piyasada ise yeni ürün
tasar›mlar›m›z ve koleksiyonlar›m›z konfeksiyon
üreticilerinin be¤enisini toplam›ﬂ ve gerek erkek kumaﬂta
gerekse bayan kumaﬂta sat›ﬂlar›m›z kapasite art›ﬂ
oran›yla beraber artm›ﬂt›r.
Bu geliﬂmeler do¤rultusunda 2007 y›l›nda;
De¤erli Ortaklar›m›z,
2007 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.
Geride b›rakm›ﬂ oldu¤umuz 2007 y›l›, tekstil sektörü için
son birkaç y›lda oldu¤u gibi güçlüklerle dolu bir y›l
olmuﬂtur. Yün hammaddesinin sat›ﬂ fiyat› 2007 y›l›
baﬂ›ndan y›lsonuna kadar geçen sürede yaklaﬂ›k %40
oran›nda bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu art›ﬂ›n mamül
fiyatlar›na yans›t›lamamas› sektör için olumsuz bir etken
olurken di¤er yandan Yeni Türk Liras›'n›n aﬂ›r›
de¤erlenmesi de maliyetler üzerine yük getirmiﬂtir.
Zorlu rekabet koﬂullar›n›n içinde piyasa oyucular›n›n
zemin ve pazar kaybetti¤i tekstil sektöründe, Yünsa olarak
kalite ve üretim normlar›m›z› en üst seviyeye çekerek,
2007 y›l›nda hem üretim miktar› hem de kalite olarak
yünlü tekstilde Avrupa’da bir numara haline geldik. 2007
y›l› içinde Yünsa'n›n üretim verimlili¤i ve sipariﬂ
dolulu¤una bakt›¤›m›zda çok iyi bir y›l geçirdik. Müﬂteri
odakl› yaklaﬂ›m› ile pazar koﬂullar›na ve trendlere h›zla
uyum gösterme kabiliyeti yüksek olan Yünsa uygulad›¤›
farkl›laﬂma stratejisi ile baﬂar›ya giden yolda kendisini
rakiplerinden önde tutabilmektedir.
Sektör gerçeklerinin ve olumsuz konjonktürün tüm
dezavantajlar›na karﬂ›n, 2007 y›l›nda Yünsa, ilk defa
100 milyon USD’n› aﬂarak, yaklaﬂ›k 164.2 milyon YTL
konsolide net sat›ﬂa ulaﬂm›ﬂt›r.
Türkiye'nin, co¤rafi konumu nedeniyle baﬂta Avrupa

• Kumaﬂ sat›ﬂlar›m›z 2006 y›l›na göre %14,3 artarak
2007'de 11.7 milyon metreye yükselmiﬂtir.
• ‹hracat›m›z›n net ciromuz içindeki pay› %57 olmuﬂtur.
• 2007 y›l›nda faaliyetler sonucunda 2.6 milyon YTL
konsolide net kar elde edilmiﬂtir.
• 2007 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak kapasite artt›rmaya ve
modernizasyona yönelik yat›r›mlara yer verilmiﬂtir.
2007 y›l›n›n hemen baﬂ›nda yeni bir iﬂ kolu olarak
haz›rgiyim perakendecili¤ine ad›m atm›ﬂ bulunuyoruz.
ﬁirketimizin dikey entegrasyona giderek konfeksiyon
markas› yaratma plan› çerçevesinde Yünsa, UPTOWN
markas› ile erkek haz›r giyim sektöründe Türkiye'deki
yayg›n ma¤aza a¤› ile faaliyet gösteren Basmac› Tekstil
Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret ile SKT Giyim Sanayi
ad›yla yeni bir ortakl›k kurmuﬂtur. Haz›rgiyim
perakendecili¤inde istikrarl› ve uzun soluklu bir anlay›ﬂla
ilerleyerek bir dünya markas› yaratmay› hedeflemekteyiz.
2007 y›l›nda ayr›ca Yünsa teknik ve sat›ﬂ ekibinin bilgi ve
deneyimleri kullan›larak, Yünsa 'know-how'› ile
Çerkezköy fabrikas› d›ﬂ›nda yapt›r›lan üretimleri içeren
"Yünsa Touch" projesinin ilk sonuçlar›n› görmeye
baﬂlad›k. Bu proje ile al›ﬂ›lm›ﬂ ve garanti edilmiﬂ Yünsa
kalitesindeki ürünler, Yünsa servis standartlar›nda
müﬂterilere sunulmaktad›r.
‹stikrarl› geliﬂimimizin ve sürdürülebilir karl› büyümemizin
önümüzdeki y›llarda da devam edece¤i inanc›yla, 2007
y›l›n› geride b›rakan ﬁirketimize göstermiﬂ oldu¤unuz
güven ve destek için Yönetim Kurulumuz ad›na teﬂekkür
eder, sayg›lar›m› sunar›m.
Ziya Engin TUNÇAY
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Sat›ﬂlar

Türkiye'nin yün ve yün kar›ﬂ›m› kumaﬂ ihracat› lideri
Yünsa, vizyonu, yüksek ürün kalitesi, sektördeki
duruﬂu ve üretimde sundu¤u esneklikler ile dünyada
yünlü kumaﬂ üretiminde ilk beﬂ büyük kuruluﬂ
aras›nda yer almaktad›r.
Müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m› ile pazar koﬂullar›na ve
trendlere h›zla uyum gösterme kabiliyeti yüksek olan
Yünsa uygulad›¤› farkl›laﬂma stratejisi ile baﬂar›ya
giden yolda kendisini rakiplerinden önde
tutabilmektedir.
2007 y›l›n›n ilk günlerinde Yünsa, UPTOWN markas›
ile erkek haz›r giyim sektöründe Türkiye'deki yayg›n
ma¤aza a¤› ile faaliyet gösteren Basmac› Tekstil
Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret ile SKT Giyim Sanayi
ad›yla yeni bir ortakl›k kurmuﬂtur. Yünsa'n›n %69,99
iﬂtiraki ile kurulan ﬂirket UPTOWN markas› ile
faaliyetini sürdürmektedir. 2007 y›lsonu itibariyle SKT
sat›ﬂlar› yaklaﬂ›k 15 milyon USD olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Y›l içerisinde ma¤aza a¤›na 12 yeni
ma¤aza daha ekleyerek toplam 22 ma¤aza ve 5 bayi
say›s›na ulaﬂan UPTOWN markas› sektörde emin
ad›mlarla ilerlemektedir.
2007 y›l›nda toplam konsolide ciromuz, 164.2
milyon Yeni Türk Liras› olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Bünyesinde oluﬂmuﬂ ciddi bir tekstil kültürüne sahip
olan ve yurtd›ﬂ›nda güçlü ba¤lant› a¤› ile dünya
çap›nda 900'ü aﬂk›n müﬂteri ile çal›ﬂmakta olan
Yünsa'n›n, 2007 y›l›nda kumaﬂ sat›ﬂlar› bir önceki
y›la göre %14,3 oran›nda artarak 11.724 km. ye
ulaﬂm›ﬂ, birçok de¤iﬂik ülkeye pazarlad›¤›m›z kumaﬂ
sat›ﬂ miktar›m›z ise, 2007'de 7,315 km olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. ﬁirketimiz kumaﬂ üretiminin
%60.4'ünü ihraç ederken, %39.6's›n› da iç piyasaya
satmaktad›r. 2007 y›l›nda 115 milyon USD'yi aﬂan
kumaﬂ üretimine iliﬂkin ciro içindeki ihracat›n tutar›

69.4 milyon USD olmuﬂtur. Bu sonuçlar, mevcut müﬂteri
memnuniyetinin ve de yeni pazarlara do¤ru ad›mlarla giriﬂ
strajelerinin olumlu birer yans›malar› olarak görülmektedir.

Üretim ve Teknoloji

ﬁirketimizin temel hedefi, müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m›na
a¤›rl›k vererek fark yaratmay› sa¤lamak ve kaliteli
ürün üretimini sürdürmektir. Bu hedefe ulaﬂabilmek
için gerekli unsurlar›n baﬂ›nda yenilikçili¤e ve
inovasyona önem vererek güncel bilgi ve teknolojiyi
sürekli geliﬂtirmek ve en verimli ﬂekilde kullanabilmek
yer almaktad›r. Bu önceliklerin 2007 y›l›nda yüksek
üretim verimlili¤i ve sipariﬂ dolulu¤u olarak yans›d›¤›
Yünsa'da ayr›ca tüm koleksiyon çal›ﬂmalar›nda ARGE'ye önem verilmektedir.
Yünsa, zorlu tekstil sektörü koﬂullar›nda, kalite ve fiyat
aç›s›ndan sürdürebilir rekabet gücünü daha yüksek
noktalara ulaﬂt›rabilmek için yenileme ve geniﬂleme
yat›r›mlar›yla
güncel
teknolojiyi
üretimine
taﬂ›maktad›r. ﬁirketimizde 2007 y›l› içinde
gerçekleﬂtirilen yat›r›mlar büyük ölçüde iyileﬂtirmeye
ve modernizasyona yöneliktir. Bunun yan› s›ra ürün
kalitemizi geliﬂtirmeye yönelik yat›r›mlar›m›z da
devam etmiﬂtir.
Günümüzün h›zla geliﬂen kalite yaklaﬂ›mlar›
do¤rultusunda kurumsal mükemmellik anlay›ﬂ›n›
benimseyen Yünsa 2007 y›l›nda, bu yaklaﬂ›m› yaln›z
üretime de¤il tüm süreçlere yaymay› hedefleyerek
kaliteyi en üst düzeye ç›karmak amac› ile EFQM
Mükemmellik Modeli çal›ﬂmalar›n› kararl›l›kla
sürdürmüﬂtür.
ISO 9001 Kalite Sistem Standard› alt›nda üretilen
Yünsa ürünlerinin Alman Hohenstein Enstitüsü
taraf›ndan Eko-Tex 100 ile çevre ve insan sa¤l›¤›na
zararl› olmad›¤› belgelenmiﬂtir.
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Yat›r›mlar
Dikey entegrasyona giderek haz›rgiyim sektöründe bir
dünya markas› yaratmay› hedefleyen Yünsa, 2007
Ocak ay›nda haz›rgiyim perakendecili¤ine ad›m
atm›ﬂt›r. ﬁirketimiz, Uptown markas› ile erkek haz›r
giyim sektöründe faaliyet gösteren Basmac› Tekstil
Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret ile ortakl›k kurmuﬂ ve
20.880.000 YTL nominal sermaye ile müﬂtereken
kurulan SKT Giyim Sanayi ve Ticaret Aﬁ'ye
14.615.900 YTL (yüzde 69.99) nominal sermaye ile
kurucu ortak olmuﬂtur.
2007 y›l›nda gerçekleﬂen bir di¤er geliﬂme ise "Yünsa
Touch" projesinin baﬂlat›lmas›d›r. Yünsa Touch, Yünsa
teknik ve sat›ﬂ ekibinin bilgi ve deneyimleri
kullan›larak, Yünsa 'know-how'› ile Çerkezköy
fabrikas› d›ﬂ›nda yapt›r›lan üretimlerdir. Bu proje ile
al›ﬂ›lm›ﬂ ve garanti edilmiﬂ Yünsa kalitesindeki ürünler,
Yünsa
servis
standartlar›nda
müﬂterilere
sunulmaktad›r. 2007 y›l›nda altyap› çal›ﬂmalar›
tamamlanan bu projenin 2008'de yayg›nlaﬂt›r›lmas›
hedeflenmektedir.
2007 y›l›nda, zorlu rekabet koﬂullar›n›n bulundu¤u ve
piyasa oyuncular›n›n zemin ve pazar kaybetti¤i tekstil
sektöründe Yünsa, katma de¤eri yüksek, nitelikli ve
farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ ürünler ve k›sa termin zamanlar› ile
pazardaki lider konumunu korumaya yönelik
pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetlerine sürdürürken, ürün
kalitesini geliﬂtirici ve s›nai maliyeti düﬂürücü nitelikteki
modernizasyon ve iyileﬂtirme yat›r›mlar›na devam
etmiﬂtir.
Ucuz iﬂgücüne sahip ülkelerin, büyük boyutlu
teknolojik yat›r›mlar yaparak tekstil ve konfeksiyonda
h›zla ilerlemekte oldu¤u günümüz tekstil piyasas›nda,
ortaya ç›km›ﬂ olan pazar ve üretim yap›s› modelinin
oluﬂturdu¤u olumsuz tabloyu önceden gören Yünsa
do¤ru stratejik haz›rl›klar ve do¤ru yap›lanma ile son
6 y›ll›k dönemde yat›r›mlar›n› önemli ölçüde
artt›rm›ﬂt›r.
Tekstil sektörü için önümüzdeki dönemin de güçlü
finans yap›n›n yan›nda, sektörel istek, bilgi ve
tecrübesi yo¤un firmalar›n büyüyebilece¤i bir süreç
olaca¤› düﬂüncesiyle, sektörde altyap›ya, teknolojiye
ve insana yat›r›m anlay›ﬂ›nda olan firmalar›n ayakta
kalaca¤› öngörülmektedir. Tekstil piyasas›n›n önemli
bir oyuncusu olarak Yünsa, maliyet ve fiyat odakl›
yaklaﬂ›mlar›n mevcut sektör koﬂullar›nda yetersiz
kalaca¤› bilinciyle, yat›r›mlar›n› teknoloji düzeyinin
yükseltilmesi ile s›n›rland›rmamakta, inovasyon
yetene¤inin ve en önemli gücü olarak gördü¤ü insan
kaynaklar›n›n
mesleki
e¤itiminin
artt›r›larak
geliﬂtirilmesine de azami önem vermektedir.
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Faaliyetler

A. Yat›r›mlar
1) Yat›r›mlardaki geliﬂmeler
Devlet Planlama Teﬂkilat›na ba¤l› Teﬂvik ve Uygulama
Dairesi Baﬂkanl›¤›'ndan ald›¤›m›z 10.05.2005 tarih
79575 say›l› Yat›r›m Teﬂvik Belgesine istinaden, 2006 y›l›
içinde yap›lan yerli ve ithal mal› teﬂvikli yat›r›mlar›n
toplam de¤eri 2.624.678 YTL’na eriﬂmiﬂtir.
Teﬂviksiz

di¤er

yat›r›m

harcamalar›

da

dikkate

al›nd›¤›nda, 2007 y›l›nda yapt›¤›m›z tüm yat›r›mlar›n
toplam de¤erinin ABD Dolar› baz›nda yaklaﬂ›k
5,4 milyon ABD Dolar›'na, YTL baz›nda ise 6,9 milyon
Yeni Türk Liras›'na ulaﬂt›¤› görülmektedir.
2) Yararlan›lan teﬂvikler
ﬁirketimiz, mevcut teﬂvik belgesine istinaden 2007
y›l›nda gümrük muafiyeti, yat›r›m indirimi, KDV istisnas›,
vergi resim ve harç istisnas› gibi teﬂviklerden istifade
etmiﬂtir.
B. Mal ve Hizmet Üretimine ‹liﬂkin Faliyetler
1) Kapasite kullan›m› ve geliﬂme
2007 y›l›nda üretim hatlar›m›zdaki kapasite kullan›m
oranlar› aﬂa¤›daki gibi gerçekleﬂmiﬂtir.
2007

2007 y›l›na ait net kumaﬂ sat›ﬂ has›lat›m›z›n da¤›l›m› ise
aﬂa¤›daki gibidir:
2007

2006'ya göre

de¤iﬂim

de¤iﬂim
Kamgarn ‹plik

% 100

-

Kumaﬂ

% 100

-

‹ç Piyasa (YTL)

59,121.1

(+ ) %

27,8

‹hracat

89,635.7

(+ ) %

2,7

(YTL)

2) Kumaﬂ sat›ﬂlar›nda faaliyet konusu

4) SKT Giyim Faaliyetleri

mamul üretimindeki geliﬂmeler

Üretim

2007

Kamgarn ‹plik

ton

3,037

Kumaﬂ

km

12,744

2006'ya göre

2006'ya göre

2007(*)

de¤iﬂim

Toplam Ceket (adet)

106,500

(+) %

Toplam Pantalon (adet)

150,216

8,6

(+) % 15,4

Sat›ﬂlar

3) Kumaﬂ sat›ﬂlar›nda faaliyet konusu

2007(*)

mamullere ait sat›ﬂ miktar› ve tutar› ile sat›ﬂ

Toplam (adet)

289,209

koﬂullar›ndaki de¤iﬂmeler
2007

2006'ya göre
* SKT Giyim 2007 y›l›nda kurulmuﬂ oldu¤undan önceki
y›llarla karﬂ›laﬂt›rma yap›lamamaktad›r.

de¤iﬂim
Kumaﬂ

km

11,724

(+) %

14,3

‹ç Piyasa

km

4,409

(+) %

23,7

‹hracat

km

7,315

(+) %

9,3
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI

dolay› böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiﬂtir.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Sermaye Piyasas›
Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan “Kurumsal Yönetim
‹lkeleri” ne uymaktad›r.

Genel Kurul tutanaklar› www.yunsa.com adresinde
yay›nlanmaktad›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
ﬁirketimizde pay sahipleri ile olan iliﬂkiler, Mali ‹ﬂler
Müdürlü¤ü bünyesinde çal›ﬂan Finansman ﬁefi Serdar
AKKAﬁ (Tel : 0212 385 87 00 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 2007 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
30 Mart 2007 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 % 65,93 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 öneri ya da sorulan soru bulunmamaktad›r. Genel
Kurul tarihinden 15 gün önce haz›r olan 2006 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
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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 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.
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›
2007 y›l› içerisinde ﬁirketimiz 19 adet Özel Durum
Aç›klama Formu düzenlemiﬂtir. Bunlar›n hiç birisi için SPK
veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama istenmemiﬂtir. 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.
Ziyaretçilere daha etkin bilgi vermek amac› ile baﬂlatt›¤›m›z
web sitemizi yenileme çal›ﬂmalar›m›z 2008 y›l› içerisinde
tamamlanacakt›r.
‹nternet sitesinde yer alan bilgiler, yabanc› yat›r›mc›lar›n da
yararlanmas›
aç›s›ndan
‹ngilizce
olarak
da
yay›nlanmaktad›r.
11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Aç›klanmas›

Müﬂteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi al›ﬂveriﬂi
yap›lmakta, süreçleri iyileﬂtirmek için ortak çal›ﬂmalar
yürütülmektedir.

ﬁirketimizde gerçek kiﬂi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin
Kamuya Duyurulmas›

Menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin Genel Kurul'da,
tedarikçilerin yap›lan iyileﬂtirme görüﬂmelerinde ve
anketlerde, müﬂterilerin de müﬂteri ziyaretleri ve
toplant›lar›nda
yönetim
konusunda
kat›l›mlar›
sa¤lanmaktad›r.

‹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
Menfaat sahipleri, ﬂirket hakk›ndaki geliﬂmeleri, ilgili
mevzuat gere¤i kamuya yap›lan aç›klamalar arac›l›¤› ile
ö¤renmektedirler.
ﬁirket çal›ﬂanlar› uzmanl›k alanlar›nda ve genel ilgili
olduklar› konularda yap›lan toplant›lar, düzenlenen
seminerler, e¤itimler ve e-posta kanal›yla gönderilen
bilgiler, bas›l› olarak yay›nlanan duyurular 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.

Çal›ﬂanlar›n yönetime kat›l›m›, paylaﬂ›m günleri, çeﬂitli
toplant›lar ( kalite, çevre, iﬂ güvenli¤i, performans gözden
geçirme, özde¤erlendirme, iletiﬂim toplant›lar› gibi),
iyileﬂtirme çemberleri, proje gruplar›, mükemmellik gruplar›
ve çal›ﬂma hayat›n› de¤erlendirme anketi gibi araçlar ile
sa¤lanmaktad›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikkas›
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,
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• Ortak hedeflere ulaﬂmak için sorumluluklar›n üstlenildi¤i

yap›lmaktad›r.

bir çal›ﬂma ortam› sa¤lamak ve sürekli k›lmak temel
hedefimizi oluﬂturur.

ISO 14001 sistemimiz dahilinde fabrikam›zda ortaya ç›kan
veya ç›kabilecek her türlü çevre etkisi belirlenmiﬂ olup bu
etkileri azalt›c› veya ortadan kald›r›c› tedbirler
al›nmaktad›r.

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›n›
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.
2007 y›l› içinde 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› fabrika yetenekleri ölçüsünde
yarat›lmas›n› sa¤lar, de¤iﬂen pazar ve rekabet koﬂullar›
alt›nda varl›l›¤›n› ve büyümesini sa¤lamak için esnek
fiyatland›rma stratejileri izler. Tüm bunlar› yaparken,
kumaﬂ pazarlama ve sat›ﬂ›nda kiﬂisel iliﬂkilerin önemini göz
önüne alarak, fuarlar, karﬂ›l›kl› müﬂteri ziyaretleri gibi
vas›talarla müﬂterilerle olan iliﬂkilerin mümkün oldu¤unca
art›r›lmas›na ve yak›nlaﬂt›r›lmas›na gayret eder. Ticari s›r
kapsam›nda, 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.

Yer alt› ve yerüstü su kaynaklar›n›n kirlenmesinin önlenmesi
için, fabrikada oluﬂan at›k sular›n ar›t›lmas›
sa¤lanmaktad›r. Tesiste oluﬂan her türlü kat› at›¤›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 sistemli ve uygun bir ﬂekilde
bertaraf edilmesini sa¤lamak Yünsa'n›n öncelikleri
aras›ndad›r.
2007 y›l›nda çevreye verilen zararlardan dolay› ﬂirket
aleyhine aç›lan dava bulunmamaktad›r.
Yünsa, do¤aya duydu¤u sayg› ve sosyal sorumluluk
bilinciyle, sa¤l›kl› bir gelece¤e katk›da bulunmak amac›yla
‹stanbul - Edirne otoyolu Çerkezköy kavﬂa¤›nda 25.000
m2'lik alan› fidanlarla yeﬂillendirmiﬂtir.
ﬁirketimiz sosyal sorumluluk kapsam›nda üstüne düﬂen
görevleri Hac› Ömer Sabanc› Vakf›'na yapt›¤› kar pay›
katk›lar›yla, üretim tesisimizin kurulu oldu¤u Çerkezköy'de
bulunan okul, sa¤l›k oca¤›, vak›f ve derneklere yapt›¤›
ba¤›ﬂlarla, her y›l yaklaﬂ›k 75 ö¤renciye staj imkan›
tan›yarak, özürlü ve eski hükümlülere iﬂ imkan› sa¤layarak
yerine getirmektedir.
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

Engin Ziya Tunçay

Baﬂkan

‹crac› De¤il

17. Sosyal Sorumluluk

Mevlüt Aydemir

Baﬂkan Vekili

‹crac› De¤il

ﬁirketimizin tüm faaliyetlerde önem s›ras›; iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i, çevre ve kalitedir. Çevre politikam›z
yay›nlanarak tüm çal›ﬂanlar›m›za duyurulmuﬂtur.
Çerkezköy'de kurulu iﬂletmemiz ISO 14001 belgesine
sahiptir. Ayr›ca mevzuat gere¤i sahip olmam›z tüm belge
ve izinlerle ilgili takip faaliyetleri periyodik olarak

Can Piyale

Üye

‹crac› De¤il

Demet Çetindo¤an

Üye

‹crac› De¤il

Mehmet Yaﬂar Atac›k

Üye

‹crac› De¤il

Cem Çeliko¤lu

Genel Müdür

‹crac›
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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 Hedefleeri
ﬁirketimizin misyonu, tekstilin farkl› alanlar›nda, öncü ve
rekabetçi yaklaﬂ›mlarla tercih edilen ve de¤er yaratan lider
bir kuruluﬂ olmakt›r.
ﬁirketimizin vizyonu ise, tekstil ürün ve hizmetlerinde
farkl›l›k yaratarak büyümek ve global bir güç olmakt›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.
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.
ﬁ‹rketimizde 2 Yönetim Kurulu Üyesinin oluﬂturdu¤u bir
Denetim Komitesi ve ayr›ca 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
bulunmaktad›r.
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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.

25. Etik Kurallar›
ﬁirket ve çal›ﬂanlar için oluﬂturulan etik kurallar, tüm
çal›ﬂanlar ile paylaﬂ›lm›ﬂ ve taahhütlerini içeren çal›ﬂan
bildirgeleri al›nm›ﬂt›r. ‹ﬂe yeni baﬂlayan çal›ﬂanlar da ayn›
uygulamaya tabi tutulmaktad›r. Ayr›ca y›lda bir kez
doldurulan ‹ﬂ Eti¤i Uygunluk Bildirimi ile hat›rlatmalar
yap›lmakta ve taahhütler yenilenmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyeet Esaslar›

26. Yönetim Kurrulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap›
ve Ba¤›ms›zl›¤›

ﬁirket Yönetim Kurulu 2007 y›l› içinde 12 adet yüzyüze 17
adet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleﬂme hükümleri
paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti ile toplam 29 toplant›
yapm›ﬂt›r. Yönetim Kurulumuz ﬁirket iﬂleri ve muameleleri
gereklilik 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.

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 2007 y›l› içinde hiçbir ç›kar çat›ﬂmas› meydana
gelmemiﬂtir. Ayr›ca oluﬂturulan ‹ç Denetim Komitesi,
Yönetim Kurulu'na direkt bir üyesi arac›l›¤› ile
raporlayacak ﬂekilde çal›ﬂmaktad›r.

2007 y›l›nda yap›lan toplant›larda Yönetim Kurulu Üyeleri
taraf›ndan al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüﬂ
aç›klanmam›ﬂt›r.

ﬁirket Yönetim kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara
uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir komite
kurulmas›na gerek görülmemiﬂtir.

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.
2007 y›l› içinde yap›lan
toplant›larda söz konusu hak Yönetim Kurulu Üyeleri
taraf›ndan kullan›lmam›ﬂt›r.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Hakklar

24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
ﬁirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2007 y›l› içinde ﬂirket ile
iﬂlem yapmam›ﬂ ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet
edecek giriﬂimlerde bulunmam›ﬂt›r.
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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 uygulamas› mevcut de¤ildir.
2007 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.

Yönetim Kurulu

Ziya Engin TUNÇAY
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Mevlüt AYDEM‹R

Demet ÇET‹NDO⁄AN

Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Can P‹YALE

Mehmet Yaﬂar ATACIK

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
15

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 ‹malat›

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

: Cezmi KURTULUﬁ,Levent DEM‹RA⁄,R›za Murat
YILMAZ. Görev süremiz 3 (üç) 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

: 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinin 1'nci
f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k
veznesinde yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinin 1'nci
f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan
inceleme tarihleri ve sonuçlar›

: 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.

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

: Herhangi bir ﬂikâyet intikal etmemiﬂtir.

YÜNSA YÜNLÜ SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.'nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu'nun,
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 31.12.2007 tarihi itibar› ile düzenlenmiﬂ bilânço, ortakl›¤›n an›lan tarihdeki gerçek mali
durumunu ve 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait Kâr/Zarar tablosu, an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› yans›tmaktad›r.
Bilânço ve Kâr/Zarar cetvelinin onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› Genel Kurul'un oylar›na arz ederiz.
DENETLEME KURULU
Cezmi KURTULUﬁ
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Levent DEEM‹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 01.01.2007 - 31.12.2007 döneminde yarat›lm›ﬂ bulunan kardan Ana Sözleﬂmemizin 30.maddesi
mucibi, ödenecek vergiler ve Birinci Tertip Yedek Akçe tenzil edildikten sonra kalan kar›n aﬂa¤›daki ﬂekilde;

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
2007 Y›l› Kar Da¤›t›m Tablosu
A. DÖNEM KARININ DA⁄ITILMASI
1. Dönem Kar›

4.115.232

2. Ödenecek Vergiler

(1.546.371)

3. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe

(339.068)

B. NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KARI

2.229.793

4. Ortaklara Birinci Temettü

-

5. Ortaklara ‹kinci Temettü

-

6. ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe

-

7. Ola¤anüstü Yedekler

(2.229.793)

Ola¤anüstü Yedek olarak tefrikine karar vermenizi teklif eder, sayg›lar›m›z› sunar›z.

Yönetim Kurulu Ad›na

Ziya Engin TUNÇAY
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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

mezunu olup, ﬂirketimizde

17.12.1990 tarihinden beri görev

17.02.1981 tarihinden beri görev

yapmaktad›r. 01.01.2004 tarihinden

yapmaktad›r. 20.01.2003 tarihinden

bu yana Genel Müdür Yard›mc›l›¤›

bu yana Teknik Koordinasyon

görevini üstlenmiﬂtir.

Direktörlü¤ü görevini üstlenmiﬂtir.

1952 do¤umlu, ‹st.Teknik Univ.
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Üst Yönetim

Muhterem
BAHÇIVANO⁄LU
Planlama 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

‹plik ‹ﬂletmeleri Müdürü

Müdürü
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.

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. 01.03.2007’de
bugünkü görevine atanm›ﬂt›r.

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.
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Birol KANTUR

Bora B‹RG‹N

Pazarlama Müdürü
‹ç Piyasa ve Üniforma Erkek 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.

ZEYNEP ÇEL‹KO⁄LU

ERDAL IHLAMUR

Pazarlama Müdürü
Bayan Kumaﬂ

Apre ‹ﬂletmeleri Müdürü

1972 do¤umlu, Marmara
Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü
mezundur.ﬁirketimizde
04.05.1998'den beri görev
yapmaktad›r. 01.06.2004'te
bugünkü görevine atanm›ﬂt›r.

1949 do¤umlu, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i
bölümü mezundur. ﬁirketimizde
01.05.1985 - 16.02.1998
tarihlerinde aras›nda çal›ﬂm›ﬂ,
25.10.2005'te tekrar aram›za
kat›lm›ﬂt›r. 01.05.2006'da
bugünkü görevine atanm›ﬂt›r.

GÜRHAN AKINCIO⁄LU

MURAT YILDIRIM

Boya ‹ﬂletmeleri Müdürü

Kalite Kontrol Müdürü

1971 do¤umlu, Trakya
Üniversitesi Kimya Bölümü
mezundur.ﬁirketimizde
16.09.1996'dan beri görev
yapmaktad›r. 29.12.2006'da
bugünkü görevine atanm›ﬂt›r.

1968 do¤umlu, Uluda¤
Üniversitesi Tekstil Mühendisli¤i
Bölümü mezundur.ﬁirketimizde
19.07.1993'ten beri görev
yapmaktad›r. 01.05.2006'da
bugünkü görevine atanm›ﬂt›r.

TAMER TOK
‹nsan Kaynaklar› Müdürü
1967 do¤umlu, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü
mezunudur. ﬁirketimizde
01.04.1996'dan beri görev
yapmaktad›r. 29.12.2006'da
bugünkü görevine atanm›ﬂt›r.
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Yünsa Yünlü Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 31 Aral›k 2007 Hesap Dönemine ait
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağ›ms›z Denetim Raporu

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na
1. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının (“Grup”) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan
ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide
özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide
finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin
seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı
hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz
önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından
hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız
denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına
yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4.Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31
Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal
performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartları (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan YÜKSEL, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
İstanbul, 17 Mart 2008

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2007 ve 2006 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilançolar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

Notlar
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar:
Hazır Değerler
Ticari Alacaklar (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Stoklar (net)
Diğer Cari/Dönen Varlıklar

4
7
9
10
12
15

Cari Olmayan/Duran Varlıklar:
Finansal Varlıklar(net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

16
19
20
14
15

Toplam Varlıklar

2007

2006

109.171.516

95.905.684

533.251
22.438.229
28.412.285
653.297
54.360.966
2.773.488

3.994.462
23.419.019
29.018.915
372.061
37.610.857
1.490.370

66.776.401

49.503.491

791.035
63.343.840
456.624
1.727.437
457.465

783.025
47.068.481
164.155
1.487.767
63

175.947.917

145.409.175

94.062.795

66.199.765

71.333.356
17.770.469
693.783
410.138
750.810
3.104.239

50.164.433
12.392.287
762.856
10.845
337.994
2.531.350

4.395.142

3.932.584

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler:
Finansal Borçlar(net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Diğer Yükümlülükler(net)

6
7
9
21
23
10

Uzun Vadeli Yükümlülükler:
Borç Karşılıkları

23

4.395.142

3.932.584

Ana ortaklık dışı paylar

24

5.038.893

-

72.451.087
29.160.000
30.753.885
2.319
30.751.566
9.968.341
2.335.436
7.632.905
2.568.861
175.947.917

75.276.826
29.160.000
30.753.885
2.319
30.751.566
3.960.705
1.314.590
2.646.115
11.402.236
145.409.175

Özsermaye
Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Net Dönem Karı
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

25
26

27

İlişikteki notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
Bu konsolide mali tablolar 17 Mart 2008 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2007 ve 2006 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Konsolide Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

Notlar
Esas Faaliyet Gelirleri
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti

33, 36
33, 36

Brüt Esas Faaliyet Karı
Faaliyet Giderleri

33, 37

Net Esas Faaliyet Karı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
Finansman Giderleri (net)

38
38
39

Faaliyet Karı

2007

2006

40.847.909

37.888.138

164.247.222
(123.399.313)

133.540.590
(95.652.452)

40.847.909

37.888.138

(30.570.791)

(20.805.083)

10.277.118

17.083.055

1.841.135
(2.257.997)
(7.049.996)

881.940
(837.858)
(1.928.170)

2.810.260

15.198.967

Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı

40

-

-

Ana Ortaklık Dışı Zarar

24

1.304.972

-

4.115.232

15.198.967

(1.546.371)

(3.796.731)

2.568.861

11.402.236

0,088

0,391

Vergi Öncesi Kar
Vergiler

41

Net Dönem Karı
Hisse Başına Kazanç (YKr)

42

İlişikteki notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
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-

Net dönem karı
2.319

-

-

-

2.319

2.319

-

-

-

2.319

30.751.566

-

-

-

30.751.566

30.751.566

-

-

-

30.751.566

Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkı

2.335.436

-

-

1.020.846

1.314.590

1.314.590

-

-

832.093

482.497

Yasal
Yedekler

7.632.905

-

-

4.986.790

2.646.115

2.646.115

-

-

69.433

2.576.682

Olağanüstü
Yedekler

İlişikteki notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

29.160.000

-

Ödenen temettü

31 Aralık 2007 itibariyle bakiyeleri

-

Olağanüstü ve yasal yedeklere transfer

29.160.000

1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeleri

-

Net dönem karı

29.160.000

-

Ödenen temettü

31 Aralık 2006 itibariyle bakiyeleri

-

29.160.000

Olağanüstü ve yasal yedeklere transfer

1 Ocak 2006 itibariyle bakiyeleri

Sermaye

Hisse
Senetleri
İhraç
Primleri

2.568.861

2.568.861

(5.394.600)

(6.007.636)

11.402.236

11.402.236

11.402.236

(5.832.000)

(901.526)

6.733.526

Net Dönem
Karı

72.451.087

2.568.861

(5.394.600)

-

75.276.826

75.276.826

11.402.236

(5.832.000)

-

69.706.590

Toplam
Özsermaye

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aral›k 2007 ve 2006 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara Ait Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2007 ve 2006 Tarihleri ‹tibariyle Sona Eren Yıllara Ait Nakit Akım Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

Notlar

2007

2006

2.568.861

11.402.236

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem karı

İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan
net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı zarar
Amortisman ve tükenme payları
Vergiler
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer karşılıklar
Faiz geliri
Faiz gideri
Maddi varlık satış karı
Satılmaya hazır finansal varlık satış geliri, net

24
19-20
41
23
23
39
39
38
16

(1.304.972)
7.208.033
1.546.371
1.113.811
750.810
(754.517)
7.122.727
(182.425)
(3.557)

6.587.037
3.796.731
1.343.828
(1.850.887)
4.707.365
(113.700)
-

18.065.142

25.872.610

4.680.579
606.630
(7.348.856)
(1.109.706)
(8.907)
(4.665.606)
(69.073)
(582.221)
(2.259.091)
(790.339)

(4.003.564)
(6.143.858)
(1.653.623)
(85.320)
726.337
408.940
(986.748)
(2.869.154)
(1.255.749)

6.518.552

10.009.871

(22.329.774)
(473.983)
401.104
14.255
(18.708)
6.830.762
754.517

(8.820.908)
(38.661)
113.700
-

(14.821.827)

(6.894.982)

Finansal faaliyetler
Alınan banka kredileri, net
Ödenen temettü
Ödenen faiz

16.921.183
(5.394.600)
(6.684.519)

11.125.916
(5.832.000)
(4.607.340)

Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit

4.842.064

686.576

Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış)/artış

(3.461.211)

3.801.465

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri

3.994.462

192.997

533.251

3.994.462

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki
değişim öncesi net nakit:
Ticari alacaklar
İlişkili taraflarda alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenen vergi
Ödenen kıdem tazminatı
Faaliyetlerden elde edilen net nakit
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları
Maddi olmayan varlık alımları
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
Satılmaya hazır finansal varlık satışından elde edilen nakit
İştirak alımından kaynaklanan nakit çıkışı
Bağlı ortaklık kuruluşunda ana ortaklık dışı sermaye katkısı
Alınan faiz

19
20
16

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

28

4

İlişikteki notlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

1.850.887

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 31 Aral›k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 21 Haziran 1973 tarihinde kurulmuştur.
Şirket’in ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket’in ana ortağı Hacı
Ömer Sabancı Holding A.Ş.’dir (Not 25) ve Şirket’in hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote
edilmiş olup ulusal pazarda işlem görmektedir.
Şirket’in kayıtlı olduğu ofis adresi aşağıdaki gibidir:
Sabancı Center
Kule 2, 34330 4.Levent
İSTANBUL
Bağlı ortaklık
Şirket, 25 Ocak 2007 tarihinde SKT Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine %69,99 hisseye tekabül eden
14.615.900 YTL nominal sermaye ile kurucu ortak olmuştur (Not 32). 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide finansal tablolarda konsolide edilen bağlı ortaklığın faaliyet konusu ve konsolide
finansal tabloların amacı doğrultusunda faaliyette bulunduğu endüstriyel bölüm aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklık

Faaliyet Konusu

Endüstriyel bölüm

SKT Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SKT Giyim”)

Tekstil

Konfeksiyon

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Uygulanan Muhasebe Standarları
Şirket’in konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve
raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK XI-25 No’lu
“Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır.
Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından çıkarılmış
olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (“UFRS”) uygulanmasının da, SPK Finansal Raporlama
Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal
tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.
Konsolide finansal tablolar ve ilgili notlar yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK tarafından 10 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi
maliyet esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.
29

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 31 Aral›k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.2

Konsolidasyon Esasları

a)

Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının
(“Grup”) aşağıdaki (b) ve (c) maddelerinde belirtilen esaslara göre hazırlanan finansal tablolarını
kapsamaktadır. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve
yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun
olarak hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine
uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmıştır.

b)

Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla veya (b)
oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme
politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Şirket’in
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Grup tarafından bağlı ortaklıklarda sahip olunan doğrudan ve dolaylı olarak sahip olunan oy hakları ile
etkin ortaklık payları aşağıdaki gibidir:

Bağlı ortaklıklar

Grup tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak sahip
olunan oy hakları (%)

Etkin ortaklık
payları (%)

SKT Giyim

69,99

69,99

Bağlı ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş
olup Şirket ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özsermayeden mahsup
edilmektedir. Şirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki işlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında
karşılıklı olarak silinmektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından elde bulundurulan bağlı ortaklık
hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doğan temettüler, sermaye ve dönem karından çıkarılmıştır.
Grup’un Exsa Deutschland Gmbh, Yünsa Italia SRL ve Yünsa UK Limited şirketlerinde %100, S.K.T.
Polska şirketinde %70 ortaklık payı bulunmaktadır. Grup’un net karı, finansal pozisyonu ve buna bağlı
ortaya çıkan sonuçları üzerindeki önem taşımayan etkisi yüzünden bu şirketler konsolide edilmemiş
ve 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle konsolide mali tablolarda makul değerlerinin
güvenilir bir şekilde ölçülememiş olması sebebiyle maliyet bedelleri ile gösterilmiştir.
c)

Grup’un doğrudan ve dolaylı pay toplamı %20’nin altında olup teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen
ve makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, değer kaybı ile
ilgili karşılık düşüldükten sonra, maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır.

d)

Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına dahil edilmekte
olup kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadırlar.
Bağlı Ortaklıkların net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dışı paya sahip hissedarların
payları, konsolide bilanço ve gelir tablosunda sırasıyla ana ortaklık dışı pay ve ana ortaklık dışı kar/
zarar olarak gösterilmektedir.

2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Gerektiği durumlarda cari dönem finansal tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması açısından
önceki dönem finansal tablolarına da uygulanır.
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2.4 Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.5 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir
ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve
varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir.
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
a) İlişkili taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili
taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Not 9).
b) Hazır değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa
olan yatırımları içermektedir (Not 4).
c) Ticari alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Grup kaynaklı ticari alacaklar, ilk olarak makul
değeriyle kaydedilir ve izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerinden değer
düşüklüğü karşılığı düşülerek takip edilir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar,
faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından değerlendirilmiştir.
Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren objektif bir durumun söz
konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın
tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan
ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
d) Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi
için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi ile
belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama
maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen
tutardır.
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e) Finansal varlıklar
Grup yönetiminin likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler
nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha
kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin artırılması amacıyla
satışına ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir, duran varlıklara dahil
edilmiştir. Grup yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir şekilde
yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da
dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından sonra
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerinin güvenilir bir şekilde
hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değeri üzerinden değerlendirilmiştir.
Grup’un %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması
veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamaması ve makul değerin güvenilir bir şekilde
ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından şayet mevcutsa değer
düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
f) Maddi varlıklar ve ilgili amortismanlar
Maddi varlıklar, elde etme maliyetinden, birikmiş amortisman ve varsa değer düşüklüğü düşüldükten
sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak
doğrusal amortisman metoduna göre ayrılmaktadır (Not 19). Arsalar, faydalı ömürleri sonsuz olarak kabul
edildiğinden amortismana tabi tutulmamışlardır ancak yılda bir kere değer düşüklüğü tespit çalışmasına
tabi tutulurlar.
Maddi varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:
Yıl
Yerüstü ve yeraltı düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler

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

Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan tutarların
karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da kullanımdaki
değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı gerçekleştirmek için katlanılacak
maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın kullanılmasına devam
edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiş
tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi
varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım
harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmektedir.
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g) Maddi olmayan varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir.
Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 yılı geçmeyen bir süre
için tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer
düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine
indirilir (Not 20).
h) Alınan krediler ve borçlanma maliyetleri
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki makul
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri
üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri
arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. UMS 23
“Borçlanma Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
tarafından yeniden düzenlenmiştir. Revize edilmiş UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli
olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçiş hakkı saklı tutulmuştur. Grup UMS 23’ü gönüllü
olarak erken uygulamayı seçmiş ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kredi maliyetleriyle ilgili olarak UMS
23’te öngörülen muhasebe politikasını seçerek muhasebe politikası değişikliğine gitmiştir. Kredilerden
kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya inşası ile ilişkilendirildikleri takdirde,
özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar amaçlandığı şekilde kullanıma veya
satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer kredi maliyetleri oluştuğu
dönemde gelir tablosuna kaydedilir (Not 6).
i) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle
geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve
geçmiş yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide bilançodaki kayıtlı
değerleri ile vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin
vergi değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde
vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenen vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan
veya yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği
veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında konsolide
finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar
için hesaplanırken ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla konsolide mali tablolara alınır. Ertelenen vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi
varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Not 14).
33

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak - 31 Aral›k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

j) Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılıkları, Grup’un, personelin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak
gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder (Not 23).
k) Kur değişiminin etkileri
Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.
Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.
Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir
tablosuna yansıtılmıştır.
l) Hasılat
Satış gelirleri, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik yararların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç
değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim ve
komisyonların düşülmesi suretiyle bulunmuştur.
Perakende satışlar genellikle nakit ya da kredi kartı karşılığında yapılır. Kaydedilen gelir, kredi kartı işlem
ücretlerini de kapsayan brüt tutardır.
Grup tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esasına göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte
m) Sermaye ve temettüler
Adi hisseler sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
n) Karşılıklar
Karşılıklar, Grup’un geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün
mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının
muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda
ayrılmaktadır.
o) Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak
değerlendirilmektedir (Not 31).
p) Finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim programı,
mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Piyasa Riski
Kur riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk Lirası’na çevrilmesinden
dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski,
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döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
31 Aralık 2007 itibariyle ABD Doları YTL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan
kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi dönem karı 2.410.216 YTL (2006: 2.105.313 YTL) daha düşük/
yüksek olacaktı.
31 Aralık 2007 itibariyle Euro YTL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı/
zararı sonucu vergi öncesi dönem karı 583.609 YTL (2006: 146.503 YTL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2007 itibariyle İngiliz Sterlini YTL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, İngiliz Sterlini cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerden
oluşan kur farkı karı/zararı sonucu vergi öncesi net dönem karı 107.771 YTL (2006: 30.478 YTL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
Faiz oranı riski
Grup, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Grup, elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli
mevduat olarak değerlendirmektedir. Bunlar haricindeki gelirleri ve faaliyetlerden kaynaklanan nakit
akımları büyük oranda piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerden bağımsızdır. Grup’un faiz oranı riski
sabit oranlı kısa vadeli krediler kullanarak borçlanmadan kaynaklanmaktadır. Grup söz konusu faiz oranı
riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaya yönelik çalışmalar
yürütmektedir.
Likidite Riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları
yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Grup,
iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği
amaçlamıştır. Grup’un finansal borçlarının tümünün vadesi bir yıldan azdır.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki
kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Kredi Riski
Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve perakende satışları
dışındaki satışlardan tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden
oluşmaktadır.
Grup, banka işlemlerinin büyük bir çoğunluğunu Akbank T.A.Ş. (“Akbank”) üzerinden gerçekleştirmektedir.
Grup, diğer bankalarla müşteri ve tedarikçiler ile Grup arasındaki ödeme ve tahsilat ilişkisinin sağlıklı
biçimde yürütülebilmesi maksadıyla çalışmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle banka bakiyeleri aşağıda
gösterilmektedir.

Akbank (Not 9)
Diğer

2007

2006

473.367
26.977

3.988.514
4.700

500.344

3.993.214
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Sermaye risk yönetimi
Grup’un sermayeyi yönetirken hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyette
bulunabilirliğinin devamını korumaktır.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenenecek temettü tutarını
belirler, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Sektördeki diğer şirketlere paralel olarak Grup sermayeyi net borç/(özsermaye+net borç) oranını
kullanarak izler. Net borç, hazır değerlerin ve ertelenen vergi yükümlülüğünün toplam yükümlülük
tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle net borç/(özsermaye+net borç) oranı aşağıdaki gibidir:

Toplam yükümlülükler
Hazır değerler
Net borç
Özsermaye
Özsermaye+net borç
Net borç/(Özsermaye+net borç) oranı

2007

2006

98.457.937
(533.251)
97.924.686
72.451.087
170.375.773
%57

70.132.349
(3.994.462)
66.137.887
75.276.826
141.414.713
%47

Finansal enstrümanların makul değeri
Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi
şekilde belirlenir.
Finansal enstrümanların tahmini makul değerleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme metodları kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin
yorumlanmasında tahminler kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir güncel piyasa
işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal enstrümanların makul değerinin
tahmininde kullanılmıştır:
Parasal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir.
Nakit ve bankalardan alacakların makul değerlerinin kısa vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir.
Ticari alacakların vadeli satıştan doğan vade farklarının düzeltilmesinden dolayı kayıtlı değerlerinin makul
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.
Parasal borçlar
Banka kredileri ile diğer parasal borçların makul değerlerinin, kısa vadeli olmalarından dolayı kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Ticari borçlar, makul değerleri üzerinden gösterilmiştir.
r) Hisse başına kazanç
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Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve yeniden değerleme fonundan hisseleri oranında hisse
dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir (Not 25). Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu
bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında
kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle hesaplanır.
s) Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin konsolide nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 4).
t) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu
sağlama veya risk ve fayda açısından Grup’un diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında
Grup’un diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Grup’un, belirli bir
ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre
içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi
bölümdür. Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için
gereklilik; bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan kazanılması
ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen
bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az %10’unu oluşturması veya kar
veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam sonuçları ile zarar eden
bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10’una isabet etmesi veya bölüm
varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu oluşturmasıdır.
Grup’un risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle;
bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiştir. (Not
33).
NOT 4 - HAZIR DEĞERLER
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Diğer

2007

2006

500.344
32.907

972.282
3.020.932
1.248

533.251

3.994.462
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NOT 5 - YATIRIM AMAÇLI MENKUL KIYMETLER
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR
2007
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin
faiz
oranı %

YTL

2006
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin
faiz
oranı %

YTL

Kısa vadeli banka kredileri:
YTL krediler
Euro krediler
ABD Doları krediler
İngiliz Sterlini krediler

Faiz tahakkuku

15,19
5,07
5,71
7,38

24.769.546
21.240.684
19.067.304
5.303.052

14,50
4,37
6,36
6,08

7.000.000
17.718.855
18.645.284
6.285.732

70.380.586

49.649.871

952.770

514.562

71.333.356

50.164.433

2007

2006

23.476.858
107.930

23.977.014
355.000

23.584.788

24.332.014

(658.283)
(488.276)

(593.423)
(319.572)

22.438.229

23.419.019

NOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Alacak senetleri

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-)
Eksi: Şüpheli alacaklar karşılığı (-)
Ticari alacaklar, net

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ticari alacakların 948.858 YTL tutarındaki bölümü kredi kartı slip alacaklarından
oluşmakta olup vadeleri 3 aya kadardır (2006: Yoktur).
Ticari alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2006: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2007 tarihinde
YTL, ABD Doları ve Euro cinsinden ticari alacaklar sırasıyla yıllık ortalama %15,55, %4,64 ve %4,63
(2006: %15,59, %5,36, %3,91) faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
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Şüpheli alacak karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2007

2006

319.572
184.704
(16.000)

319.572
-

488.276

319.572

2007

2006

11.735.213
5.305.917
1.260.600

9.379.896
1.967.522
1.305.253

18.301.730

12.652.671

(531.261)

(260.384)

17.770.469

12.392.287

1 Ocak itibariyle bakiyeler
İlaveler
Tahsilatlar
31 Aralık itibariyle bakiyeler

Kısa vadeli ticari borçlar:
Yurtdışı satıcılara borçlar
Yurtiçi satıcılara borçlar
İş ve hizmet borçları

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-)

Ticari borçların vadesi 1 aydan kısa olup 31 Aralık 2007 tarihinde YTL, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini
cinsinden ticari borçlar sırasıyla yıllık ortalama %15,59, %4,69, %4,69 ve %5,99 (2006: %19,95, %5,36,
%3,72 ve %5,32) faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.

NOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (2006: Yoktur).
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NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
2007

2006

Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Musa Moris Basmacı
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Exsa Americas Inc.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

28.394.304
361.303
109.385
35.145
-

28.936.596
475.027
57.104
15.252

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri

28.900.137
(487.852)

29.483.979
(465.064)

28.412.285

29.018.915

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

İlişkili taraflardan alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2006: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve
31 Aralık 2007 tarihinde YTL, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden ilişkili taraflardan alacaklar
sırasıyla yıllık ortalama %15,28, %4,65, %4,70 ve %5,97 (2006: %17,97, %5,52, %3,13, %4,78) faiz
oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
b) İlişkili taraflara borçlar:
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Ak Sigorta A.Ş.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.
Universal Trading (Jersey) Ltd.
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Exsa UK Limited
Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman giderleri

2007

2006

537.317
76.125
34.593
24.915
24.654
15.023
5.126
2.692
600
128
721.173
(27.390)
693.783

337.546
327.722
48.610
13.604
25.508
39.531
1.757
2.286
796.564
(33.708)
762.856

İlişkili taraflara borçların vadesi 1 aydan kısa olup 31 Aralık 2007 tarihinde YTL, ABD Doları, Euro ve İngiliz
Sterlini cinsinden ilişkili taraflara borçlar sırasıyla yıllık ortalama %15,47, %4,69, %4,69 ve %5,99 (2006:
%17, %5,36, %3,72 ve %5,32) faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
c) Banka mevduatları:
Akbank T.A.Ş.
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat

d) Banka kredileri:
Akbank T.A.Ş.
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2007

2006

473.367
473.367

967.582
3.020.932
3.988.514

2007
18.643.641
18.643.641

2006
17.128.692
17.128.692
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2007

2006

93.509.249
783.573
63.053
-

86.562.453
714.011
25.516
1.803

94.355.875

87.303.783

1.287.408
1.042.107
520.732

444.739
1.285.687
720.868

2.850.247

2.451.294

6.896.185
624.527
369.575
331.423
293.468
68.351
46.712
41.168
738
-

6.979.199
540.434
413.738
1.765
121.939
62.320
51.099
678
72.619

8.672.147

8.243.791

135.510

81.688

135.510

81.688

e) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları:
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Exsa Americas Inc.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

f) İlişkili taraflardan yapılan ürün alımları:
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Advansa Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş.
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.

g) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları:
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Sabancı Üniversitesi
Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.
Sabancı Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
Exsa UK Limited
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Exsa Americas Inc.

h) İlişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alımları:
Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.
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ı) İlişkili taraflara yapılan sabit kıymet satımları:
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.

2007

2006

-

69.900
69.900

54.341
23.954
3.586
81.881

57.179
57.179

3.179.793
1.126.668
33.575
18.828
14.031
4.372.895

3.801.111
4.484.899
34.183
145
8.320.338

6.212.719
2.761.954
3.848
1.040
649
405
8.980.615

1.848.678
11.297.872
69.516
3.978
6.163
483
13.226.690

38.982
38.982

57.056
57.056

i) Diğer gelirler:
Aksigorta A.Ş.
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

j) Faiz ve kur farkı geliri:
Akbank T.A.Ş.
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Aksigorta A.Ş.

k) Faiz ve kur farkı gideri:
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Sabancı Üniversitesi
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Exsa Amerıcas Inc.
Unıversal Trading Ltd
Aksigorta A.Ş.

l) Diğer giderler:
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.
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m) Kira gideri:
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.

2007

2006

268.963
250.000
518.963

292.483
292.483

n) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin
toplam tutarı 31 Aralık 2007 itibariyle 2.226.029 YTL’dir (2006:1.430.925 YTL).

NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar
İş avansları
Personelden alacaklar
Diğer

Diğer Borçlar
Ödenecek işçi ücretleri
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Diğer

2007

2006

523.999
92.980
36.318
653.297

235.136
87.473
49.452
372.061

2007

2006

1.203.362
973.733
880.624
46.520
3.104.239

695.048
724.957
1.063.189
48.156
2.531.350

2007

2006

4.116.433
15.956.907
19.711.803
2.727.395
11.661.187
187.241
54.360.966

5.634.740
15.240.820
6.836.655
184.813
9.486.289
227.540
37.610.857

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (2006: Yoktur).

NOT 12 - STOKLAR

Hammadde
Yarımamüller
Mamüller
Ticari mallar
Sipariş avansları
Diğer stoklar

76.729.852 YTL tutarındaki stok maliyeti, satılan malın maliyeti içinde giderleştirilmiştir.
(2006: 58.386.718 YTL).
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NOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur (2006: Yoktur).

NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Grup ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama
Standartları ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları arasındaki farklı
değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için
uygulanacak oran %20’dir (2006: %20).
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Birikmiş geçici
farklar

Maddi ve maddi olmayan varlıklar
Stoklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer karşılıklar
Tahakkuk etmemiş finansman gideri, (net)
Stoklar üzerindeki tahakkuk etmemiş kar
Ertelenen vergi varlıkları - net

Ertelenen vergi
varlığı/(yükümlülüğü)

2007

2006

2007

2006

(2.235.753)
83.271
(4.395.142)
(750.810)
(587.484)
(751.265)

(2.934.424)
186.894
(3.932.584)
(758.722)
-

447.151
(16.654)
879.028
150.162
117.497
150.253
1.727.437

586.885
(37.379)
786.517
151.744
1.487.767

2007

2006

1.326.179

1.373.402

2007

2006

1.487.767

2.077.350

(66.449)
306.119

(589.583)

1.727.437

1.487.767

Bir yıldan uzun sürede yararlanılması beklenen
ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak bakiyesi
Bağlı ortaklık kuruluşu
Cari dönem ertelenen vergi geliri/(gideri)-net (Not 41)
31 Aralık bakiyesi
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NOT 15 -DİĞER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR, DİĞER KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
İadesi talep edilecek KDV
Devreden KDV
Peşin ödenen giderler
Mahsup edilecek kurumlar vergisi alacağı (*)
Diğer

2007

2006

1.310.728
709.866
503.223
68.608
181.063
2.773.488

1.308.146
182.224
1.490.370

(*) Mahsup edilecek kurumlar vergisi alacağı, Grup’un 2007 yılı içerisinde geçici vergi dönemlerinde ödediği
peşin ödenen vergiler toplamının ödenecek kurumlar vergisi tutarını aşan kısmından oluşmaktadır (Not
41).
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
Avanslar (*)
Peşin ödenen giderler

(*)

2007

2006

456.610
855
457.465

63
63

Grup’un bağlı ortaklığı SKT Giyim Rusya ve yakın çevresindeki Avrupa ülkelerindeki satış ve pazarlama
faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek ve pazar araştırmaları yapabilmek için 198095 St.Petersburg
Ploschit Stachek No.9 St.Petersburg adresinde yerleşik Company Limited Men’s Merit şirketinin %50
hissesinin satın alınması ile ilgili olarak 456.610 YTL karşılığı avans ödenmiş olup, bu konsolide finansal
tabloların yayımlandığı tarih itibariyle satın alma işlemi gerçekleşmemiştir.

NOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR
2007

Exsa Deutschland Gmbh (*)
Yünsa Italia SRL (*)
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (**)
S.K.T. Polska (*)
Yünsa UK Limited (*)

2006

(%)

YTL

(%)

YTL

100
100
70
100

661.350
110.977
16.257
2.451
791.035

100
100
-

661.350
110.977
10.698
783.025

(*)

Bu şirketler Grup’un net karı, finansal pozisyonu ve buna bağlı ortaya çıkan sonuçları üzerindeki önem
taşımayan etkisi nedeniyle konsolide edilmemiş ve kayıtlı değerleriyle gösterilmiştir.

(**)

Grup 2007 yılının Mayıs ayı içerisinde Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’deki hisselerinin tamamını 14.255
YTL karşılığı satmış olup, bu işlemden 3.557 YTL kar elde etmiştir.
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NOT 17 - POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 19 - MADDİ VARLIKLAR
Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Bağlı
1 Ocak
2007

ortaklık
İlaveler

kuruluşu

31 Aralık
Çıkışlar Transferler

2007

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

482.197

-

-

-

-

482.197

5.531.516

491.768

-

-

-

6.023.284

36.692.543

12.898.311

-

-

-

49.590.854

143.367.656

3.731.614

1.286.221

(498.186)

1.566.683

149.453.988

Taşıt araçları

1.067.161

631

167.301

(742.056)

-

493.037

Döşeme ve demirbaşlar

3.193.854

727.340

350.132

(900)

-

4.270.426

741.749

2.187.834

277.393

-

-

3.206.976

1.837.135

2.292.276

-

-

(1.566.683)

2.562.728

-

216.083.490

-

-

(5.217.671)

Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar ve
verilen sabit kıymet avansları

192.913.811 22.329.774 2.081.047 (1.241.142)
Birikmiş amortismanlar:
Yerüstü ve yeraltı düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler

(5.152.265)

(65.406)

(17.776.850)

(1.414.210)

(20.449)

-

-

(19.211.509)

(118.846.881)

(4.962.036)

(448.547)

498.170

-

(123.759.294)

(688.796)

(199.623)

(59.412)

523.392

-

(424.439)

(2.638.789)

(216.848)

(261.293)

900

-

(3.116.030)

(741.749)

(167.161)

(101.797)

-

-

(1.010.707)

(145.845.330) (7.025.284)
Net defter değeri

-

47.068.481

(891.498) 1.022.462

- (152.739.650)
63.343.840

Cari dönem amortisman giderlerinin 6.625.981 YTL’si (2006: 6.303.375 YTL) satılan malın maliyetine, 399.303 YTL’si (2006:
130.680 YTL) faaliyet giderlerine dahil edilmiştir.
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1 Ocak
2006

31 Aralık
İlaveler

Çıkışlar

Transferler

2006

482.197

-

-

-

482.197

5.382.467

149.049

-

-

5.531.516

Maliyet bedeli:
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar

35.753.052

704.684

-

234.807

36.692.543

137.328.924

6.023.635

(1.959.951)

1.975.048

143.367.656

Taşıt araçları

1.185.920

5.848

(124.607)

-

1.067.161

Döşeme ve demirbaşlar

2.928.275

265.579

-

-

3.193.854

741.749

-

-

-

741.749

Makine, tesis ve cihazlar

Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar ve
verilen sabit kıymet avansları

2.374.877

1.672.113

-

(2.209.855)

1.837.135

186.177.461

8.820.908

(2.084.558)

-

192.913.811

(5.019.511)

(132.754)

-

-

(5.152.265)

(16.680.104)

(1.096.746)

-

-

(17.776.850)

(115.956.682)

(4.850.150)

1.959.951

-

(118.846.881)

(600.393)

(213.010)

124.607

-

(688.796)

(2.497.394)

(141.395)

-

-

(2.638.789)

(741.749)

-

-

-

(741.749)

(141.495.833) (6.434.055)

2.084.558

Birikmiş amortismanlar:
Yerüstü ve yeraltı düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler

Net defter değeri

- (145.845.330)

44.681.628

47.068.481

NOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Maddi olmayan varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Bağlı
1 Ocak

ortaklık

31 Aralık

2007

İlaveler

kuruluşu

Çıkışlar

2007

38.497

421.209

161

-

459.867

Maliyet bedeli:
Haklar
Bilgisayar programları

2.782.862

52.774

30.293

(27.445)

2.838.484

2.821.359

473.983

30.454

(27.445)

3.298.351

(38.497)

(68.413)

(161)

-

(107.071)

Birikmiş amortismanlar:
Haklar
Bilgisayar programları

Net defter değeri

(2.618.707)

(114.336)

(29.058)

27.445

(2.734.656)

(2.657.204)

(182.749)

(29.219)

27.445

(2.841.727)

164.155

456.624

Cari dönem itfa paylarının tamamı faaliyet giderlerine dahil edilmiştir.
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1 Ocak
2006

31 Aralık
Transferler
2006

İlaveler

Çıkışlar

38.497
2.744.201
2.782.698

38.661
38.661

-

-

38.497
2.782.862
2.821.359

(38.497)
(2.465.725)
(2.504.222)

(152.982)
(152.982)

-

-

(38.497)
(2.618.707)
(2.657.204)

Maliyet bedeli:
Haklar
Bilgisayar programları

Birikmiş amortismanlar:
Haklar
Bilgisayar programları
Net defter değeri

278.476

164.155

NOT 21 - ALINAN AVANSLAR

Alınan sipariş avansları

2007

2006

410.138
410.138

10.845
10.845

2007

2006

750.810
750.810

337.994
337.994

4.395.142
4.395.142

3.932.584
3.932.584

NOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur (2006: Yoktur).

NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç karşılıkları:
Diğer karşılıklar
Vergi karşılıkları (Not 41)

Uzun vadeli borç karşılıkları:
Kıdem tazminatı karşılığı
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Türk İş Kanunu’na göre Grup, bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen, askere çağrılan, veya 25
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan veya vefat eden ve emeklilik yaşına ulaşmış
(kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında) personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23
Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci
maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
2.030,19 YTL (2006: 1.857,44 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
Karşılık, Grup’un çalışanlarının emekliliklerinden dolayı ortaya çıkacak gelecekteki muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanmıştır.
SPK Finansal Raporlama Standartları, kuruluşun belirlenmiş emeklilik programları çerçevesindeki
yükümlülüğünün tahmini için aktüer değerlemesi metodu kullanılmasını gerektirmektedir. Buna göre, toplam
yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıdaki aktüer varsayımları kullanılmıştır:

İskonto oranı (%)
Emeklilik ihtimalini hesaplamak için kullanılan devir hızı oranı (%)

2007

2006

5,71
99

5,71
99

İskonto oranı, uzun vadeli YTL faiz oranları ile beklenen enflasyon oranı arasındaki farktan hesaplanmıştır.
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.
Grup’un kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 31 Aralık 2007
tarihinde geçerli olan 2.030,19 YTL (2006: 1.857,44 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır.
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kıdem tazminatı ve karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak
Dönem içindeki artışlar
Bağlı ortaklık kuruluşu
Ödemeler
31 Aralık

2007

2006

3.932.584
1.113.811
139.086
(790.339)

3.844.505
1.343.828
(1.255.749)

4.395.142

3.932.584
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NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
2007
1 Ocak itibariyle
Bağlı ortaklık kuruluşu
Net dönem zararı

6.343.865
(1.304.972)

31 Aralık itibariyle

5.038.893

NOT 25 - SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 YKr kayıtlı nominal bedeldeki 2.916.000.000 adet
(2006: 2.916.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır.
Şirket’in hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

2007

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Sabancı ailesi
Akbank T.A.Ş. Mensupları
Tekaüt Sandığı Vakfı
Ak Sigorta A.Ş.
Pilsa Plastik Sanayi A.Ş.
Halka açık kısım

Sermaye düzeltme farkları
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2006

YTL

Pay (%)

YTL

Pay (%)

16.878.507
3.982.454

57,88
13,66

14.084.007
4.298.354

48,30
14,75

1.017.500
435.567
6.845.972

3,49
1,49
23,48

2.412.548
435.567
2.794.500
5.135.024

8,27
1,49
9,58
17,61

29.160.000

100,00

29.160.000

100,00

30.657.866

30.657.866

59.817.866

59.817.866
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NOT 26 - SERMAYE YEDEKLERİ
Konsolide finansal tablolarda tarihi değerleri ile gösterilmiş sermaye ve kar yedeklerinin 31 Aralık 2007 ve
2006 tarihleri itibariyle düzeltilmiş değerleri ve enflasyon düzeltme farkları aşağıdaki gibidir:

Sermaye
Emisyon primi

Tarihi
değerler

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi farkları

Düzeltilmiş
değerler

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 27 - KAR YEDEKLERİ
Kanuni mali tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş karlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına tabi
olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, TTK’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal yedeğin,
toplam yedek Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine erişene kadar kanuni kardan %5 oranında ayrılmasını
öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kar dağıtımları üzerinden %10
oranında ayrılır. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte
ve ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 8 Şubat 2008 tarihli 4/138 sayılı kararı gereğince 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı
% 20 (2006: %20) olarak uygulanacaktır. Buna göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları
karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz
olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle
gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %
5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan
verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu
nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde
ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtılmaları
zorunluluğu getirilmiştir.
SPK’nın 25 Şubat 2005 tarih ve 7 / 242 sayılı kararı uyarınca, Seri:XI No:25 sayılı tebliğ kapsamında
konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştiraklerin genel kurullarında
kar dağıtım kararı alınmış olması durumunda, söz konusu işletmelerin anılan düzenlemelere göre düzenlenmiş
mali tabloları çerçevesinde ana ortaklığın konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst sınır olmak üzere,
genel kurullarda alınan kar dağıtımı kararına bağlı olarak söz konusu işletmelerden ana ortaklığa intikal
edecek kar tutarının ana ortaklığın dağıtılabilir karında dikkate alınması gerekmektedir. Dağıtılabilir net karın
hesaplanmasında, konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen bağlı ortaklıklardan ve iştiraklerden
ana ortaklığın konsolide mali tablolarına intikal eden, ancak genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış
olanların kar tutarları dikkate alınmamaktadır.
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Seri XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım Onbeş Madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda
izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise
sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine
göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye
artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit
kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir.
Yukarıdaki hususa göre Grup’un Seri: XI. No:25 sayılı tebliğine göre kar dağıtımında baz alınacak özsermaye
tablosu 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Sermaye
Emisyon primi
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Net dönem karı
Özsermaye toplamı

NOT 28 - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI/ZARARLARI
Yoktur (2006: Yoktur).
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2007

2006

29.160.000
2.319
2.335.436
7.632.905
30.751.566
2.568.861

29.160.000
2.319
1.314.590
2.646.115
30.751.566
11.402.236

72.451.087

75.276.826
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NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU

Varlıklar
Yükümlülükler
Net yabancı para pozisyonu

2006

28.781.869
(57.720.490)

29.891.363
(52.440.745)

(28.938.621) (22.549.382)

2007
Varlıklar

2007

2006

Yabancı
para cinsi

Yabancı
para tutarı

ABD Doları
Euro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı

222.557
71.555
192
-

259.212
122.374
446
-

141.185
365.224
5.111
425

198.450
676.212
14.090
489

ABD Doları
Euro

2.704
1.394

3.149
2.384

3.104
1.394

4.363
2.581

İlişkili taraflardan alacaklar
Euro
İngiliz Sterlini
ABD Doları

9.685.089
2.766.650
4.632.879

16.563.439
6.434.951
5.395.914

9.582.935
2.397.810
3.302.399

17.742.804
6.610.522
4.641.852

Hazır değerler

Ticari alacaklar

YTL
Yabancı
karşılığı para tutarı

28.781.869

2007
Yükümlülükler

Ticari borçlar

İlişkili taraflara borçlar
Banka kredileri

YTL
karşılığı

29.891.363

2006

Yabancı
para cinsi

Yabancı
para tutarı

YTL
Yabancı
karşılığı para tutarı

ABD Doları
Euro
İsviçre Frangı
İngiliz Sterlini
Japon Yeni

9.006.579
660.587
76.004
11.263
-

10.489.963
1.129.736
78.079
26.196
-

4.963.154
1.113.512
264.688
2.835
2.714.000

6.976.209
2.061.667
304.471
7.816
32.017

ABD Doları
Euro

12.899
6.756

15.024
11.554

28.124
-

39.531
-

Euro
ABD Doları
İngiliz Sterlini

12.503.213
16.532.539
2.292.229

21.382.995
19.255.448
5.331.495

9.627.309
13.433.448
2.289.534

17.824.963
18.882.055
6.312.016

57.720.490

YTL
karşılığı

52.440.745
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NOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Verilen teminat mektupları

Alınan kefalet ve teminat senetleri
Alınan teminat mektupları
Alınan ipotekler

2007

2006

4.290.646

2.406.309

4.290.646

2.406.309

2007

2006

8.576.223
5.988.995
58.050

10.535.214
315.022
58.050

14.623.268

10.908.286

Grup’un dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 24.710.886 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü
bulunmaktadır (2006: 26.957.902 ABD Doları).
NOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
2007 yılı içerisinde gerçekleşen bağlı ortaklık kuruluşu aşağıdaki gibidir:
Şirket, 25 Ocak 2007 tarihinde SKT Giyim’e 14.615.900 YTL nominal sermaye ile kurucu ortak olmuştur. SKT
Giyim’in diğer hissedarları 6.208.062 YTL nominal sermaye ve 55.938 YTL tutarında ayni sermaye ile Musa
Moris Basmacı, 25 YTL ile Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş., 25 YTL ile Exsa Export Sanayi
Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş., 25 YTL ile Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve 25 YTL ile Temsa Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’dir. SKT Giyim, UPTOWN markası ile erkek hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir.
Bu işlem bağlı ortaklık kuruluşu olup UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında bir iş birleşmesi değildir.
NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre finansal bilgiler, SKT Giyim’in 25 Ocak 2007 tarihinde kurulmasıyla oluşan konfeksiyon
bölümünün 2007 yılında faaliyete geçmesi sebebiyle (Dipnot 32), karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır.
a) Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri:
2007
Tekstil
Konfeksiyon

145.413.259
18.833.963
164.247.222

b) Bölüm varlıkları:
2007
Tekstil
Konfeksiyon
Bölüm varlıkları
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar
Eksi: Bölümlerarası düzeltme
Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar
54

159.289.733
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196.296.668
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c) Bölüm yükümlülükleri:
2007
Tekstil
Konfeksiyon

83.229.900
20.209.621

Bölüm yükümlülükleri

103.439.521

Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler
Eksi: Bölümlerarası düzeltme

27.498
(5.009.082)

Konsolide finansal tablolara göre toplam yükümlülükler

98.457.937

d) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 itibariyle bölüm analizi:

Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt esas faaliyet karı
Faaliyet giderleri
Bölüm sonucu

Tekstil

Konfeksiyon

Bölümlerarası
eliminasyon

Toplam

148.739.942
(113.005.919)
35.734.023
(22.431.960)
13.302.063

18.833.963
(12.968.811)
5.865.152
(8.138.831)
(2.273.679)

(3.326.683)
2.575.417
(751.266)
(751.266)

164.247.222
(123.399.313)
40.847.909
(30.570.791)
10.277.118

e) Yatırım harcamaları:
2007
Tekstil
Konfeksiyon

6.871.731
15.932.026
22.803.757

f) Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:

- Amortisman ve itfa payları
- Kıdem tazminatı karşılığı
- Diğer karşılıklar

Tekstil

Konfeksiyon

Toplam

6.430.209
969.597
655.248
8.055.054

777.824
144.214
95.562
1.017.600

7.208.033
1.113.811
750.810
9.072.654

NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
NOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (2006: Yoktur).
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NOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ (NET)

a) Satışlar
Yurt dışı satışlar
Yurt içi satışlar

2007

2006

94.324.347
69.922.875
164.247.222

87.275.009
46.265.581
133.540.590

(69.806.042)
(53.593.271)
(123.399.313)
40.847.909

(60.445.293)
(35.207.159)
(95.652.452)
37.888.138

2007

2006

7.739.547
4.715.750
4.392.968
3.606.367
2.120.339
1.792.953
1.113.811
750.810
611.432
582.052
3.144.762
30.570.791

3.983.816
4.643.537
3.920.870
3.123.326
422.437
1.814.168
1.343.828
327.006
283.662
942.433
20.805.083

b) Satışların maliyeti
Yurt dışı satışlar maliyeti
Yurt içi satışlar maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Karı

NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ

Personel
Danışmanlık ve denetim
İhracat ve navlun
Pazarlama
Kira
Nakliyat
Kıdem tazminatı
Diğer karşılıklar
Fuar ve sergi giderleri
Amortisman ve itfa payları
Diğer
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NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
2007

2006

619.236
221.997
186.106
182.424
132.675
70.178
54.341
17.565
16.000
340.613
1.841.135

315.528
135.537
14.944
113.700
100.656
121.034
57.179
2.119
21.243
881.940

(466.537)
(417.763)
(354.229)
(231.804)
(106.037)
(58.450)
(623.177)
(2.257.997)

(5.030)
(11.724)
(28.507)
(117.730)
(24.336)
(650.531)
(837.858)

(416.862)

44.082

2007

2006

(10.567.002)
(7.122.727)
(17.689.729)

(12.353.051)
(4.707.365)
(17.060.416)

Kur farkı geliri
Faiz geliri

9.885.216
754.517
10.639.733

13.281.359
1.850.887
15.132.246

Finansman giderleri-net

(7.049.996)

(1.928.170)

Diğer gelirler:
Stok sayım fazlası
Hurda satışı geliri
Fuar teşvik gelirleri
Maddi varlık satış karı
Fiyat farkı gelirleri
Reklamasyon gelirleri
Komisyon geliri
Kira geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer

Diğer giderler:
Tazminat ve cezalar
Stok sayım noksanı
Vergi gecikme faizleri
Danışmanlık giderleri
Harçlar ve aidatlar
Özel işlem vergisi
Diğer
Diğer (giderler)/gelirler-net

NOT 39 - FİNANSMAN GİDERLERİ

Finansman giderleri:
Kur farkı gideri
Faiz gideri

Finansman gelirleri:
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NOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
Yoktur.
NOT 41 - VERGİLER

Ödenecek kurumlar vergisi
Eksi: Peşin ödenen vergiler

2007

2006

1.852.490
(1.921.098)

3.207.148
(2.869.154)

(68.608) (Not 15)

337.994

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara
yansıtılan vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2007 yılı için %20’dir (2006: %20). Kurumlar vergisi
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (arge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka
bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması
halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara
yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o
yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi
devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını
bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin finansal tablolarını 1 Ocak 2004
tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa hükmüne göre
enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TURKSTAT TEFE artış oranının )
%100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TURKSTAT TEFE artış oranının ) %10’u aşması gerekmektedir. 2005
ve 2006 yılları için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
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31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıda
özetlenmiştir:
2007
2006
- Cari dönem vergi gideri
- Ertelenen vergi geliri/(gideri)

(1.852.490)
306.119

(3.207.148)
(589.583)

(1.546.371)

(3.796.731)

2007

2006

8.633.843
590.968
37.737
(100)
9.262.448
1.852.490

15.750.869
205.649
79.411
(190)
16.035.739
3.207.148

1.852.490

3.207.148

2007

2006

2.568.861

11.402.236

2.916.000.000
0,088

2.916.000.000
0,391

Cari dönem kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir:
Kanuni mali tablolarda yer alan vergi öncesi ticari kar
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Diğer matrah ilaveleri
Diğer matrah indirimleri
Kurumlar vergisi matrahı
Etkin vergi (%20)
Cari dönem vergi gideri

NOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Net dönem karı
Beheri 1 YKr nominal değerdeki
hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kazanç (YKr)

NOT 43 - NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu konsolide finansal tablolar ile birlikte gösterilmiştir.

NOT 44 -FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.

……………………….
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