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Yünsa Yünlü Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2008 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağ›ms›z Denetim Raporu

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Giriş
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklığının ( hep birlikte “Grup”) ekte yer alan 31
Aralık 2008 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu, öz sermaye
değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları denetlemiş
bulunuyoruz. Grup’un 31 Aralık 2007 tarihli konsolide mali tabloları bir başka bağımsız denetim şirketi
tarafından denetlenmiş ve 17 Mart 2008 tarihli bağımsız denetim raporunda, olumlu görüş bildirilmiştir.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına
göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, 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
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu 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, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin
seçimi, 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, işletme yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca
işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve
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
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı
ortaklığının 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 27 Mart 2009
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Hüseyin Gürer
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2008 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Not

Cari Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2008

Geçmiş Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2007
109.171.516
533.251
50.850.514
28.412.285
22.438.229
430.837
301.539
129.298
54.360.966

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar

6
10
37
10
11
37
11
13

103.020.145
1.140.742
56.045.899
8.563.293
47.482.606
230.367
192.591
37.776
42.531.790

Diğer Dönen Varlıklar

26

3.071.347

2.995.948

7
18
19
35
26

48.895.972
782.660
46.163.250
148.757
1.801.305
-

66.776.401
791.035
63.073.346
456.624
1.727.437
727.959

151.916.117

175.947.917

Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

31 Aralık 2008 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar,
Yönetim Kurulu tarafından 27 Mart 2009 tarihinde onaylanmıştır.

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2008 Tarihleri ‹tibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
Not 31 Aralık 2008

Geçmiş Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık 2007

97.688.042
78.145.405
14.421.824
536.636
269.662
419.662
1.085.918
2.808.935

94.062.795
71.333.356
18.464.252
410.138
750.810
3.104.239

4.203.146

4.395.142

4.203.146

4.395.142

50.024.929

77.489.980

50.024.929
29.160.000
30.657.866
92.957
2.674.504
9.865.760
(22.426.158)

72.451.087
29.160.000
30.657.866
92.957
2.335.436
7.635.967
2.568.861

-

5.038.893

151.916.117

175.947.917

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

8
10
11
35
22
24
26

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

24

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/ Zararı
Azınlık Payları

27
27
27

TOPLAM KAYNAKLAR

22

27

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Gelir Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Cari Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)

Geçmiş Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)

1 Ocak –
1 Ocak –
Not 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)

28
28

170.932.664
(127.002.971)

164.247.222
(123.399.313)

BRÜT KAR/ZARAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)

29
29
29
31
31

43.929.693
(25.122.656)
(11.162.972)
(2.972.338)
3.103.541
(22.663.082)

40.847.909
(19.078.814)
(8.356.825)
(3.135.152)
1.841.135
(2.257.997)

32
33

(14.887.814)
19.072.739
(32.786.086)

9.860.256
10.639.733
(17.689.729)

35

(28.601.161)
(1.264.331)

2.810.260
(1.546.371)

(1.338.199)

(1.852.490)

73.868

306.119

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/
ZARARI

(29.865.492)

1.263.889

DÖNEM KARI/ZARARI

(29.865.492)

1.263.889

(7.439.334)
(22.426.158)
(0,769)

(1.304.972)
2.568.861
0,088

FAALİYET KARI/ZARARI
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri
Dönem Vergi Gelir/Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç/Kayıp (-)

27
36

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

23

24

-

Net dönem karı/zararı

-

-

Bağlı ortaklık sermaye artışı

Net dönem karı/zararı

27

-

Geçmiş yıl kar zararına transfer

31 Aralık 2008

-

Kısıtlanmış yedeklere transfer

27

-

Ödenen temettü

1 Ocak 2008

-

Bağlı ortaklık kuruluşu

27

-

Geçmiş yıl kar zararına transfer

31 Aralık 2007

-

27

Kısıtlanmış yedek lere transfer

1 Ocak 2007

Not

29.160.000

-

-

-

-

29.160.000

29.160.000

-

-

-

-

-

29.160.000

Sermaye

92.957

-

-

-

-

92.957

92.957

-

-

-

-

-

92.957

Hisse
Senedi
İhraç
Primleri

2.674.504

-

-

-

339.068

2.335.436

2.335.436

-

-

-

-

1.020.846

1.314.590

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

9.865.760

-

-

2.229.793

-

7.635.967

7.635.967

-

-

-

4.986.790

-

2.649.177

Geçmiş
Yıllar Kar/
Zararları

(22.426.158)

(22.426.158)

-

(2.229.793)

(339.068)

2.568.861

2.568.861

2.568.861

(5.394.600)

-

(4.986.790)

(1.020.846)

11.402.236

Net Dönem
Karı/ Zararı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

30.657.866

-

-

-

-

30.657.866

30.657.866

-

-

-

-

-

30.657.866

Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları

50.024.929

(22.426.158)

-

-

-

72.451.087

72.451.087

2.568.861

(5.394.600)

-

-

-

75.276.826

Ana
Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar

-

(7.439.334)

2.400.441

-

-

5.038.893

5.038.893

(1.304.972)

-

6.343.865

-

-

-

Azınlık
Payları

50.024.929

(29.865.492)

2.400.441

-

-

77.489.980

77.489.980

1.263.889

(5.394.600)

6.343.865

-

-

75.276.826

Toplam
Özkaynaklar
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1 Ocak 31 Aralık
2008

1 Ocak 31 Aralık
2007
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(22.426.158)

2.568.861

27
18-19
35
24
24
32
33
31

(7.439.334)
7.321.439
1.264.331
3.085.586
335.108
(439.676)
11.074.695
(930.163)
16.257
14.890.137
2.958.265
4.292.402

(1.304.972)
7.208.033
1.546.371
1.113.811
750.810
(754.517)
7.122.727
(182.425)
(3.557)
184.704

14.002.889

18.249.846

(7.046.046)
8.870.911
(1.952.216)
363.505
(4.042.428)
250.856
(1.068.537)
(3.277.582)

5.102.505
(7.348.856)
(1.109.706)
(109.457)
(4.734.679)
(582.221)
(2.259.091)
(790.339)

6.101.352

6.418.002

(5.895.540)
(121.779)
1.953.869
(7.882)
2.400.441
439.676
(1.231.215)

(22.229.224)
(473.983)
401.104
14.255
(18.708)
6.830.762
754.517
(14.721.277)

6.163.101
(10.425.747)
(4.262.646)

16.921.183
(5.394.600)
(6.684.519)
4.842.064

607.491
533.251
1.140.742

(3.461.211)
3.994.462
533.251

Not
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem (zararı) / karı
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde
kullanılan net nakit tutarının net dönem karı ile
mutabakatını sağlayan düzeltmeler
Ana ortaklık dışı zarar
Amortisman ve itfa payları
Vergiler
Kıdem tazminatı karşılığı
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Faiz geliri
Faiz gideri
Maddi varlık satış karı
Satılmaya hazır finansal varlık satış geliri
Finansal yatırımlar değer düşüş karşılığı
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı
Stok değer düşüş karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı

7
18-19
13
31

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki
değişim öncesi net nakit
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
Stoklardaki (artış) / azalış
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı

10

24

İşletme faaliyetlerinden sağlanan 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 sermaye artışında ana ortaklık dışı katkılar
Alınan faiz
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

18
19

7
32

Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki değişim
Ödenen temettüler
Ödenen faiz
Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/sağlanan net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

6
6

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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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 ve Şirket’in ve ana ortağının hisse senetleri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’na kote edilmiş olup ulusal pazarda işlem görmektedir.
Şirket’in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı: 1.197 kişidir (2007: 1.307).
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 TL nominal sermaye ile kurucu ortak olmuştur. 31 Aralık 2008 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

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

Tekstil

Endüstriyel bölüm
Konfeksiyon

Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 27 Mart 2009 tarihinde yayınlanması
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta
ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve
yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin
mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar.
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Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek
finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları
belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara
finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe
istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları’na (“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa
Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)
tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından
ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı
olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/
TFRS”) esas alınacaktır.
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Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları
TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde
UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14
Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu
kapsamda geçmiş dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır.
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” (5083 sayılı Kanun) ile
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş
(YKR) olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer
Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın eki
Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu sebeple ekli
finansal tablolar TL cinsinden hazırlanmıştır.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan
ve SPK Muhasebe Standartları’na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak
mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK
tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı
(“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
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 Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan
finansal raporlama standartlarına 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.
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Grup tarafından bağlı ortaklıklarda sahip olunan doğrudan ve dolaylı olarak sahip olunan oy hakları
ile etkin ortaklık payları aşağıdaki gibidir:
Grup tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak sahip
olunan oy hakları (%)		

Etkin ortaklık
payları (%)

SKT Giyim		69,99					

69,99

Bağlı ortaklıklar

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.
c)

Grup’un Exsa Deutschland Gmbh, Yünsa Italia SRL , Yünsa UK Limited ve Yünsa Americas Inc.
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 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle konsolide
finansal tablolarda makul değerlerinin güvenilir bir şekilde ölçülememiş olması sebebiyle maliyet
bedelleri ile gösterilmiştir.

d)

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.

e)

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. Ana ortaklık dışı payların oluşan zararları telafi etmek için zorunlu
bir yükümlülüğünün ve söz konusu zararları karşılayabilmek için ilave yatırım yapabilme imkanının
olduğu durumlar haricinde, ana ortaklık dışı payların bağlı ortaklığın özkaynağındaki payını aşan ana
ortaklık dışı paylara ait zararlar, Grup’un paylarına dağıtılır.

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.

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

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup, SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğe uyumlu
olmak açısından 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren muhasebe politikalarında gerekli değişiklikleri
yapmıştır.
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SPK’nın Seri XI No 29 sayılı tebliği uyarınca finansal tablolarda yapılan sınıflamaların detayı aşağıda
sunulmuştur:
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31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Diğer Alacaklar” içerisinde gösterilen 222.460 TL tutarındaki stok avansları
31 Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “Diğer Dönen Varlıklar” kalemi
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Maddi Varlıklar” içerisinde gösterilen 270.494 TL tutarındaki verilen avanslar
31 Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “Diğer Duran Varlıklar” kalemi
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “İlişkili Taraflara Borçlar” içerisinde gösterilen 693.783 TL tutarındaki kalemler
31 Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “Ticari Borçlar” kalemi içerisinde
gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Borç Karşılıkları” içerisinde gösterilen 750.810 TL tutarındaki kalemler 31
Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda kısa vadeli “Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Karşılıklar” kalemi içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” içerisinde gösterilen 90.638 TL
tutarındaki kalem 31 Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “Hisse Senetleri
İhraç Primleri” kalemi içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” içerisinde gösterilen 30.751.566
TL tutarındaki kalemlerden 31 Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda
30.657.866 TL “Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” kalemi, 3.062 TL “Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)”
kalemi içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Olağanüstü Yedekler” içerisinde gösterilen 7.632.905 TL tutarındaki kalemler
31 Aralık 2008 tarihli bilanço ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “Geçmiş Yıl Kar/Zararı” kalemi
içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Faaliyet Giderleri” içerisinde gösterilen 30.570.791 TL tutarındaki
kalemlerden 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosu ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda, 19.078.814 TL
tutarındaki kalemler “Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri”, 8.356.825 TL tutarındaki kalemler “Genel Yönetim
Giderleri” ve 3.135.152 TL tutarındaki kalemler “Araştırma ve Geliştirme Giderleri” içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Finansman Giderleri” içerisinde gösterilen (7.049.996) TL tutarındaki
kalemler 31 Aralık 2008 tarihli gelir tablosu ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda 10.639.733 TL
“Finansal Gelirler” kalemi, (17.689.729) TL “Finansal Gelirler” kalemi içerisinde gösterilmiştir.
31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda “Vergiler” içerisinde gösterilen 306.119 TL tutarındaki kalemler 31
Aralık 2008 tarihli gelir tablosu ile karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri”
kalemi içerisinde gösterilmiştir.
2.6

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı
cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir.
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2.7

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası
Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili
olanları uygulamıştır.
Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008
tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup’un
faaliyetleri ile ilgili değildir:
•
•
•
•

UFRSYK 11, “UFRS 2 – Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin
İşlemler”
UFRSYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları”,
UFRSYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”,
UMS 39, UFRS 7 “Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasına İlişkin Değişiklikler”

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması
benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak
yürürlüğe girmemiştir:
•

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili Net
Yatırımın Finansal Riskten Korunması”

1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varlıkların
Hissedarlara Dağıtımı”

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

•

UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra gerçekleşen transferler için geçerlidir.

•

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”
Hakediş Koşulları ve İptallerine İlişkin Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının İlk Kez Uygulanması”
UFRS’lerin İlk Kez Uygulanmasında Yatırım
Maliyetlerine İlişkin Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•
•

UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar” UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar”
Satın Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında
Kapsamlı Değişiklik

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Doğrudan Giderleştirmeyi Engelleyen Kapsamlı
Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

•

•
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• UMS 27, “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar”
UFRS’lerin İlk Kez Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerine
İlişkin Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•
•

UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın
Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde
Çevrilmelerinde Doğacak Yükümlülüklerin
Açıklanması Hakkında Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”
Doğrudan Öz kaynağa Kaydedilen Net Gelir
Tablosu Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

•

UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme”
Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere İlgili
Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”, UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’nın yerine geçmektedir. Bu
standart, bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakış açısına göre hazırlanan ve iç raporlamada
kullanılan bölümleme kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Değişiklik, işletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan
ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak
aktifleştirilmesini gerektirir. Borçlanma maliyetlerinin oluştuğu anda giderleştirilmesi seçeneği bu
değişiklik ile sona erecektir. Grup, UMS 23 (Revize) standardını erken uygulamayı benimsediği için,
bu değişikliğin finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik)
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararını artırmak amacıyla UMS 1 değişikliğe tabi tutulmuştur.
Özsermaye Değişim Tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan işlemleri içermesi, Kar Zarar Tablosuna
ek olarak, “Diğer Kapsamlı Kar Zarar Tablosu” adında, tüm gelir ve harcama kalemlerini kar zarar
olarak sınıflandıracak yeni bir finansal tablonun yayımlanmaya başlaması ve yeni dönemlerde bir
önceki döneme ait finansal tabloların yeniden yorumlanması veya yeni muhasebe politikalarının
geriye dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiş dönemlere ait etkilerinin yayımlanması standartta
yapılan ana değişikliklerdir. Grup, finansal tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili değişiklikleri 2009’da
yapacaktır.
Grup yöneticileri, UMS 23, UFRS 8 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklik ve yenilikler haricinde
yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un finansal tabloları
üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir.
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2.8

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda
özetlenmiştir:

a)

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.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde
muhasebeleştirilir:

•
Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• 		 Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin
bir kontrolünün olmaması,
• 		 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• 		 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
•
İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
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
b)

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.

c)

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.

d)

Finansal araçlar

Finansal varlıklar
		 Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden
alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden
muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun
olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya
kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır.
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Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. Gerçeğe
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer
farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yeralan varlıklar,
dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme
planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet
bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi
kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya
(b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır
finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe
uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve
aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır
finansal varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür
varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir.
İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki
tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki
dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir
tablosunda iptal edilebilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler
bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık
veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin
göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş
değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri
ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür.
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa
ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
		

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer
değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal
bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un
tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı
finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan
muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

			 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
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Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış
gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri
ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen
ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen
orandır.
e)

Maddi duran varlıklar
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. 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 duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve
gelir tablosuna dahil edilir.
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar,
satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının
olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi
olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden
geçirilir.
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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f)		

Maddi olmayan duran 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.

g)		

Borçlanma maliyetleri

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 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. Grup’un 2008 ve 2007 yıllarında aktifleştirdiği finansman gideri
bulunmamaktadır.
		
		
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
h)		

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına
izin vermediğinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir
işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen
işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
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Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği
ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı
ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili
farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini
mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi
mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya
da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde,
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık,
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini
aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
i)

Çalışanlara sağlanan faydalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve
finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna
yansıtılmıştır.
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j)

Kur değişiminin etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi
olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki
para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal
olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği
tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı
para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda
muhasebeleştirilirler:

•

Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para
birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür
varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,

•

Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin
muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,

•

Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen
ve net yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan
yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

k)

Hisse başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç
hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de
dikkate alınarak bulunmuştur.

l)

Sermaye ve temettüler
Adi hisseler sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
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m)

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi
yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak
ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine
eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

n)

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.

o)

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
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p)

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.

r)

Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar
Stokların net gerçekleşebilir değeri
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Grup yönetimi,
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bazı hammadde ve mamül stoklarının maliyetinin net gerçekleşebilir
değerinden yüksek olduğunu tespit etmiştir. Yönetim, değer düşüklüğü hesaplamasında, stokların
satışından gelecekte elde edilecek nakit akım tutarlarını, yerine koyma maliyetlerini ve olağan ticari
faaliyet içerisinde oluşacak tahmini satış fiyatını tahmin etmiştir. Yapılan tahminler neticesinde,
stokların değeri 2.958.265 TL tutarında indirilmiş ve bu tutar satılan malın maliyeti içerisinde
muhasebeleştirilmiştir (Not 13).
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü
Grup, cari yılda maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını değer düşüklüğü için test etmiştir.
Varlıkların geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değer hesaplamalarıyla belirlenmiştir. Kullanımdaki
değer hesaplamaları için kullanılan başlıca tahminler iskonto oranı, büyüme oranı, satış fiyatları
ve dönem süresindeki direkt maliyetlere yöneliktir. İskonto oranı, paranın zaman değerine ilişkin
geçerli piyasa değerlendirmelerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi orandır. Grup,
iskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini kullanmaktadır. Büyüme oranı ilgili sektör
büyüme tahminlerine göre belirlenmektedir. Satış fiyatlarında ve direkt maliyetlerdeki değişiklikler
geçmiş tecrübelere ve gelecekteki beklentilerine dayanmaktadır. Kullanımdaki değer hesaplaması
bölüm bazında değerlendirilmiştir. Grup, konfeksiyon segmentindeki binaları için yaptığı değer
düşüklüğü çalışmasında satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri kullanmıştır. Diğer varlıklar
için kullanımdaki değer hesaplamalarından faydalanılmıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yapılan
inceleme sonucunda, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri geri kazanılabilir
değerin üzerinde tespit edilmiş ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır (Not 18 ve 19).
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Ertelenmiş vergiler
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır. Grup’un bağlı ortaklığının gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek
kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamaman geri kazanılabilir tutarı mevcut
koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari
dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği
tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
Grup, yapılan çalışmalar neticesinde, ertelenmiş verginin geri kazanabileceğine ilişkin kanaat
oluşmaması sebebiyle, bağlı ortaklığındaki ertelenmiş vergi varlıklarını kayıtlara almamıştır.
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (2007: Şirket, 25 Ocak 2007 tarihinde SKT Giyim’e 14.615.900 TL nominal sermaye ile kurucu ortak
olmuştur. SKT Giyim’in diğer hissedarları 6.208.062 TL nominal sermaye ve 55.938 TL tutarında ayni sermaye
ile Musa Moris Basmacı, 25 TL ile Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş., 25 TL ile Exsa Export Sanayi
Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş., 25 TL ile Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve 25 TL 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 4 – İŞ ORTAKLIKLARI
Yoktur (2007: Yoktur).
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NOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a) Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri:
2008

2007

146.560.962
24.371.702

145.413.259
18.833.963

170.932.664

164.247.222

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

156.991.513

159.289.733

18.908.660

37.006.935

175.900.173

196.296.668

(20.215.860)

(14.615.900)

(3.768.196)

(5.732.851)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar 151.916.117

175.947.917

Tekstil
Konfeksiyon

b) Bölüm varlıkları:
Tekstil
Konfeksiyon
Bölüm varlıkları
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar
Eksi: Bölümler arası düzeltme

c) Bölüm yükümlülükleri:

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

Tekstil

76.012.120

83.229.900

Konfeksiyon

29.193.402

20.209.621

105.205.522

103.439.521

-

27.498

(3.314.334)

(5.009.082)

101.891.188

98.457.937

Bölüm yükümlülükleri
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler
Eksi: Bölümler arası düzeltme
Konsolide finansal tablolara göre toplam
yükümlülükler

42

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

d-1) 1 Ocak - 31 Aralık 2008 dönemi bölüm analizi:

Tekstil
Satış gelirleri

Bölümler
arası
Konfeksiyon eliminasyon

Toplam

149.146.361

24.371.702

(2.585.399)

170.932.664

Satışların maliyeti

(109.381.488)

(20.390.821)

2.769.338

(127.002.971)

Brüt esas faaliyet karı

39.764.873

3.980.881

183.939

43.929.693

(14.224.528)

(10.898.128)

-

(25.122.656)

Genel yönetim giderleri

(6.569.057)

(4.593.915)

-

(11.162.972)

Araştırma ve geliştirme giderleri

(2.972.338)

-

-

(2.972.338)

Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar

1.371.941

1.731.600

-

3.103.541

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar

(899.828)

(21.763.254)

-

(22.663.082)

Pazarlama satış ve dağıtım gid.

Bölüm sonucu

16.471.063 (31.542.816)

183.939 (14.887.814)

d-2) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 dönemi bölüm analizi:

Tekstil
Satış gelirleri

Bölümler
arası
Konfeksiyon eliminasyon

Toplam

148.739.942

18.833.963

(3.326.683)

164.247.222

Satışların maliyeti

(113.005.919)

(12.968.811)

2.575.417

(123.399.313)

Brüt esas faaliyet karı

35.734.023

5.865.152

(751.266)

40.847.909

(13.613.639)

(5.465.175)

-

(19.078.814)

Genel yönetim giderleri

(5.683.169)

(2.673.656)

-

(8.356.825)

Araştırma ve geliştirme giderleri

(3.135.152)

-

-

(3.135.152)

1.502.211

338.924

-

1.841.135

(1.430.845)

(827.152)

-

(2.257.997)

13.373.429

(2.761.907)

(751.266)

9.860.256

Pazarlama satış ve dağıtım gid.

Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
Bölüm sonucu
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e) Yatırım harcamaları:
		
		31 Aralık 2008
Tekstil
		
Konfeksiyon
		
		
		

31 Aralık 2007

3.363.846
2.653.473

6.871.731
15.831.476

6.017.319

22.703.207

f-1) 1 Ocak - 31 Aralık 2008 dönemi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:

Amortisman ve itfa payları
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı
Stok değer düşüş karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Tekstil

Konfeksiyon

Toplam

5.980.947
2.177.235

1.340.492
14.890.137
2.958.265
4.292.402
1.243.459

7.321.439
14.890.137
2.958.265
4.292.402
3.420.694

8.158.182

24.724.755

32.882.937

f-2) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 dönemi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler:
Tekstil

Konfeksiyon

Toplam

6.430.209
1.624.845
-

777.824
239.776
184.704

7.208.033
1.864.621
184.704

8.055.054

1.202.304

9.257.358

		31 Aralık 2008
Banka
- vadesiz mevduat		
1.121.114
- vadeli mevduat		
Diğer		
19.628

31 Aralık 2007

Amortisman ve itfa payları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Şüpheli alacak karşılığı

NOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

		

1.140.742

500.344
32.907
533.251

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta açıklanmıştır.
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NOT 7 - FİNANSAL YATIRIMLAR
2008
(%)

2007
(%)

TL

Exsa Deutschland Gmbh (*)
100
Yünsa Italia SRL (*)
100
Uptown Polska (*)
70
Yünsa UK Limited (*)
100
Yünsa Americas Inc.(*)
100
Değer düşüş karşılığı		

661.350
100
110.977
100
16.257
70
2.451
100
7.882
(16.257)		

661.350
110.977
16.257
2.451
-

		

782.660		

791.035

(*)

TL

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.

Finansal yatırımlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta açıklanmıştır.
NOT 8 - FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2008
Yıllık ağırlıklı		
ortalama		
etkin		
faiz oranı %
TL

31 Aralık 2007
Yıllık ağırlıklı
ortalama
etkin
faiz oranı %

TL

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

24.769.546
21.240.684
19.067.304
5.303.052

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

23,93
6,49
6,37
8,33

49.303.934
17.886.384
6.404.591
2.948.778

		76.543.687		
Faiz tahakkuku		

70.380.586

1.601.718		

952.770

		78.145.405		

71.333.356
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NOT 9 – DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (2007: yoktur).
NOT 10 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Not:37)
Alacak senetleri

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-)
Eksi: İlişkili taraflardan şüpheli alacaklar karşılığı (-)
Eksi: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Ticari alacaklar, net

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

47.281.125
8.809.023
3.102.858

23.476.858
28.900.137
107.930

59.193.006

52.484.925

(821.970)
(176.429)
(2.148.708)

(1.146.135)
(488.276)

56.045.899

50.850.514

Ticari alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2007: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve 31 Aralık 2008 tarihinde
TL ve yabancı para ticari alacaklar sırasıyla yıllık %15,66 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, ticari alacakların 2.325.137 TL (31 Aralık 2007: 488.276 TL) tutarındaki
kısmı şüpheli alacak olarak değerlendirilmiş, bu tutara şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Ticari alacaklar
için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup,
bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat
alarak karşılamaktadır. Tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup
politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı
ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Şüpheli alacak karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak itibariyle bakiyeler
İlaveler
Tahsilatlar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

488.276
1.850.661
(13.800)

319.572
184.704
(16.000)

2.325.137

488.276

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir.
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Kısa vadeli ticari borçlar:

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

Yurtdışı satıcılara borçlar
Yurtiçi satıcılara borçlar
İş ve hizmet borçları
İlişkili taraflara borçlar (Not:37)

5.924.948
5.969.689
1.866.765
749.046

11.735.213
5.305.917
1.260.600
721.173

14.510.448

19.022.903

(88.624)

(558.651)

14.421.824

18.464.252

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-)

Ticari borçların vadesi 1 ila 3 ay arasında olup 31 Aralık 2008 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden ticari
borçlar sırasıyla yıllık %15,61 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
Ticari borçlardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir.

NOT 11 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar
Makine ve teçhizat satışından alacaklar (*)
İlişkili taraflardan alacaklar (Not: 37)
Personelden alacaklar
Diğer

Eksi: İlişkili taraflardan diğer şüpheli alacak karşılığı (-)
Eksi: Şüpheli diğer alacak karşılığı (-)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.674.468
595.410
15.586
22.190

301.539
92.980
36.318

2.307.654

430.837

(402.819)
(1.674.468)

-

230.367

430.837

(*)		Grup 24 Haziran 2008 tarihinde imzaladığı anlaşma ile çeşitli makine ve teçhizatı 1.800.000 TL artı KDV
karşılığında ilişkili taraf olmayan bir kuruluşa satmış ve bu kuruluşa fason üretim yaptırmaya başlamıştır. Bu
tutarın 420.000 TL’lik kısmı peşin tahsil edilmiş, kalanı için fason üretim anlaşmasına bağlı bir geri ödeme
planı oluşturmuştur. Yönetimin üretimi durdurma kararıyla birlikte alacak tahsil kabiliyetini yitirmiştir.
Diğer borçlar:
Alınan sipariş avansları

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

536.636

410.138

536.636

410.138
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NOT 12 – FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

NOT 13 - STOKLAR

Hammadde
Yarımamüller
Mamüller
Ticari mallar
Yoldaki mallar
Diğer stoklar
Stok değer düşüş karşılığı (-) (*)

(*)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

4.571.415
12.512.021
17.561.541
5.578.874
5.055.923
210.281
(2.958.265)

4.116.433
15.956.907
19.711.803
2.727.395
11.661.187
187.241
-

42.531.790

54.360.966

Piyasa koşulları ve müşteri taleplerindeki azalmalar, Grup stoklarında fazlalaşmaya, eskimeye veya
stokların kayıtlı değerlerinin piyasa değerinin üstünde kalmasına sebep olmaktadır. Grup yönetimi stok
değer analizleri doğrultusunda 1.460.768 TL tutarındaki hammadde ile 1.497.497 TL tutarındaki ticari
mal için değer düşüş karşılığı hesaplamıştır.

NOT 14 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

NOT 15 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

NOT 16 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

NOT 17 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (2007: Yoktur).
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Net defter değeri

Yerüstü ve yeraltı düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler

Birikmiş amortismanlar:

Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

Maliyet bedeli:
(1.417.484)
(182.084)
(228.637)
(72.528)
-

924.562

(152.739.650) (7.186.079)

63.073.346

664.073
182.084
54.758
23.647

-

-

-

98.609
757.435
714.279
(1.570.323)

Çıkışlar Transferler

5.895.540 (1.900.733)

339.787
73.891
2.446.909
594.297
1.965.778
474.878

İlaveler

(105.840)
(1.439.106)
(4.575.220)
(29.632)
(329.680)
(706.601)

(5.217.671)
(19.211.509)
(123.759.294)
(424.439)
(3.116.030)
(1.010.707)

215.812.996

482.197
6.023.284
49.590.854
149.453.988
493.037
4.270.426
3.206.976
2.292.234

1 Ocak
2008

(159.001.167)

-

46.163.250

(5.323.511)
(20.650.615)
(127.670.441)
(271.987)
(3.390.952)
(1.693.661)

205.164.417

482.197
6.461.680
38.999.265
151.197.692
310.953
4.011.144
2.504.697
1.196.789

31 Aralık
2008

-

(14.643.386)

(11.422.915)
(624.942)
(2.595.529)
-

Değer
Düşüklüğü
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NOT 18 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Cari dönem amortisman giderlerinin 6.146.909 TL’si satılan malın maliyetine, 1.039.170 TL’si faaliyet
giderlerine dahil edilmiştir.

49

50

Dönem amortisman giderlerinin 6.625.981 TL’si satılan malın maliyetine, 399.303 TL’si faaliyet giderlerine
dahil edilmiştir.

Net defter değeri

(7.025.284)

(145.845.330)

46.898.537

(167.161)

(199.623)
(216.848)

(4.962.036)

(1.414.210)

(65.406)

(741.749)

(688.796)
(2.638.789)

Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar

Özel maliyetler

(118.846.881)

(17.776.850)

Makine, tesis ve cihazlar

Binalar

Yerüstü ve yeraltı düzenlemeleri

(5.152.265)

22.229.224

192.743.867

Birikmiş amortismanlar:

2.187.834
2.191.726

741.749
1.667.191

Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar

727.340

3.193.854

Döşeme ve demirbaşlar

631

3.731.614

12.898.311

491.768

-

1.067.161

143.367.656

36.692.543

5.531.516

482.197

İlaveler

Taşıt araçları

Makine, tesis ve cihazlar

Binalar

Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri

Arazi ve arsalar

Maliyet bedeli:

1 Ocak
2007

-

(900)

(742.056)

(498.186)

-

-

-

Çıkışlar

(891.498)

(101.797)

(59.412)
(261.293)

(448.547)

(20.449)

-

1.022.462

-

523.392
900

498.170

-

-

2.081.047 (1.241.142)

277.393
-

350.132

167.301

1.286.221

-

-

-

Bağlı
ortaklık
kuruluşu

(1.010.707)

(424.439)
(3.116.030)

(123.759.294)

(19.211.509)

(5.217.671)

215.812.996

3.206.976
2.292.234

4.270.426

493.037

149.453.988

49.590.854

6.023.284

482.197

31 Aralık
2007

63.073.346

- (152.739.650)

-

-

-

-

-

-

(1.566.683)

-

-

1.566.683

-

-

-

Transferler
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31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Grup, konfeksiyon bölümündeki faaliyetleri ile ilgili varlıkların geri kazanılabilir tutarını dönem içinde yeniden
gözden geçirmiştir. İnceleme sonunda maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için toplam 14.890.137 TL
tutarındaki değer düşüklüğü gelir tablosunda kayıtlara alınmıştır.

Maddi varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 19 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2008

İlaveler

Çıkışlar

Değer
Düşüklüğü

31 Aralık
2008

459.867
2.838.484

104.325
17.454

(43.335)
(41.305)

(246.751)
-

274.106
2.814.633

3.298.351

121.779

(84.640)

(246.751)

3.088.739

(107.071)
(2.734.656)

(83.104)
(52.256)

19.501
17.604

-

(170.674)
(2.769.308)

(2.841.727)

(135.360)

37.105

-

(2.939.982)

Maliyet bedeli:
Haklar
Bilgisayar programları

Birikmiş amortismanlar:
Haklar
Bilgisayar programları

Net defter değeri

456.624

148.757

Cari dönem itfa paylarının tamamı faaliyet giderlerine dahil edilmiştir.
			
1 Ocak		
2007
İlaveler
Maliyet bedeli:
Haklar
Bilgisayar programları

Bağlı
ortaklık		
kuruluşu
Çıkışlar

31 Aralık
2007

38.497
2.782.862

421.209
52.774

161
30.293

(27.445)

459.867
2.838.484

2.821.359

473.983

30.454

(27.445)

3.298.351

(38.497)
(2.618.707)

(68.413)
(114.336)

(161)
(29.058)

27.445

(107.071)
(2.734.656)

(2.657.204)

(182.749)

(29.219)

Birikmiş amortismanlar:
Haklar
Bilgisayar programları

Net defter değeri

27.445 (2.841.727)

164.155				

456.624

Dönem itfa paylarının tamamı faaliyet giderlerine dahil edilmiştir.
NOT 20 - ŞEREFİYE
Yoktur (2007: Yoktur).
NOT 21 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur (2007: Yoktur).
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NOT 22 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Borç karşılıkları

Gider karşılıkları

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

419.662

-

419.662

-

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

5.852.663

4.290.646

5.852.663

4.290.646

10.702.139
2.734.017
258.050

8.576.223
5.988.995
58.050

13.694.206

14.623.268

Koşullu varlık ve yükümlülükler:

Verilen teminat mektupları

Alınan kefalet ve teminat senetleri
Alınan teminat mektupları
Alınan ipotekler

Alınan teminatlar esas itibariyle yapılan satışlarla ilgili olarak müşterilerden alınmıştır. Verilen teminat
mektupları çeşitli Gümrük Müdürlükleriyle ilgilidir. Alınan teminat mektuplarının finansal risk ile ilişkilendiren
bölümü 38. dipnotta gösterilmiştir.

NOT 23 – TAAHHÜTLER
Grup’un dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 29.611.435 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü
bulunmaktadır (2007: 24.710.886 ABD Doları).
Kiralama sözleşmeleri:
Faaliyet kiralamalarına ilişkin Grup’un kira taahhütleri aşağıdaki gibidir:

1 yıl içinde
1-5 yıl içinde
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.837.874
6.183.241
9.021.115

1.840.222
4.140.186
5.980.408
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NOT 24 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
Kısa Vadeli
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

801.697
284.221

750.810
-

1.085.918

750.810

4.203.146

4.395.142

4.203.146

4.395.142

İzin karşılığı
Ödenecek kıdem tazminatı

Uzun Vadeli
Kıdem tazminatı karşılığı

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25
Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak
işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik
öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile
Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.173,18 TL (2007: 2.087.92 TL) tavanına
tabidir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının
bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır.
UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel
oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe
ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,40 enflasyon ve %12,00 iskonto oranı varsayımlarına
göre yaklaşık %6,26 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2007:
%5,71). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının
tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
31 Aralık tarihinde sona eren yıllara ait kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

4.395.142
250.963
2.834.623
(3.277.582)

3.932.584
224.550
889.261
139.086
(790.339)

4.203.146

4.395.142

1 Ocak
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti ve aktüeryal kazanç
Bağlı ortaklık kuruluşu
Ödemeler

Toplam karşılık gideri genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
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NOT 25 - EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur (2007: Yoktur).
NOT 26 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.190.847
635.420
995.374
76.800
172.906

1.310.728
709.866
503.223
68.608
222.460
181.063

Diğer dönen varlıklar

3.071.347

2.995.948

Diğer Duran Varlıklar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

364.454
(364.454)

456.610
855
270.494
-

-

727.959

İadesi talep edilecek KDV
Devreden KDV
Peşin ödenen giderler
Mahsup edilecek kurumlar vergisi alacağı
İş avansları
Diğer

Avanslar (*)
Peşin ödenen giderler
Maddi duran varlık alım avansları
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (-)
Diğer duran varlıklar, net

(*)

Grup’un bağlı ortaklığı Rusya ve yakın çevresindeki Avrupa ülkelerinde 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 364.454 TL karşılığı avans ödenmiş olup, bu konsolide finansal tabloların
yayımlandığı tarih itibariyle satın alma işlemi gerçekleşmemiştir.

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek işçi ücretleri
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Diğer
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

980.029
907.512
693.323
228.071

1.203.362
973.733
880.624
46.520

2.808.935

3.104.239
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NOT 27 – ÖZKAYNAKLAR
A) Ödenmiş Sermaye:
Şirket’in hissedarları ve hisse oranları 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
TL Pay (%)
TL Pay (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Halka açık kısım
Diğer (*)

16.878.507
6.845.972
5.435.521

57,88
23,48
18,64

16.878.507
6.845.972
5.435.521

57,88
23,48
18,64

29.160.000

100,00

29.160.000

100,00

(*) Sermayenin %10’dan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.
Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 2.916.000.000 adet
(2007: 2.916.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır.
B) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler:
Kanuni finansal 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.
C) Azınlık Payları:
			

2008

2007

1 Ocak itibariyle		
5.038.893
Bağlı ortaklık kuruluşu			
Sermaye artışı			 2.400.441
Net dönem zararı			(7.439.334)

6.343.865
(1.304.972)

31 Aralık itibariyle

-

5.038.893
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D) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
31 Aralık 2008 tarihi itibari ile Grup’un 9.865.760 TL tutarındaki geçmiş yıl karları, 3.062 TL tutarında öz
sermaye enflasyon düzeltme farkları, 9.862.698 TL tutarında olağanüstü ve özel yedeklerden oluşmaktadır
(31 Aralık 2007: 7.635.967 TL tutarında geçmiş yıl karları 3.062 TL tutarında öz sermaye enflasyon düzeltme
farkları, 7.632.905 TL tutarında olağanüstü ve özel yedekler).
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal
tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, “Geçmiş yıllar zararları”nda
izlenen söz konusu tutar, 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 bulunmaktaydı.
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal
tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon primi, Yasal yedekler, Statü
yedekleri, Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte
ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye arttırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı
değerleri ise, bedelsiz sermaye arttırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar
dağıtımı veya sermaye arttırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”,
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
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Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli Kararı gereğince 2008 yılı faaliyetlerinden elde edilen
karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar
dağıtım oranı % 20 (31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Söz konusu Kurul Kararı ve SPK’nın
halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa
Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliği”ne göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya
da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması
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, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtılmaları zorunluluğu getirilmiştir.
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Bunun yanında söz konusu Kurul Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen;
bağlı ortaklık, iş ortaklıkları ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden, ancak
genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarlarının dikkate alınmaması ve bu tutarlar
hakkında finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılarak, bağımsız denetim raporunda ayrı bir açıklama
paragrafında bilgi verilmesi yönündeki uygulamanın iptal edilmesine; şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan
kaynaklarından karşılanabildiği sürece, dağıtacakları kar tutarını Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlayıp
kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına
imkan tanınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım
zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; tamamının yasal kayıtlarda
yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise
yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır.
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Grup 2008 yılını 22.426.158 TL konsolide zararla kapatmış olup kar dağıtımı öngörmemektedir.
Şirket’in yasal kayıtlarında geçmiş yıl zararı bulunmamaktadır. Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yasal
kayıtlarında bulunan dönem karı net 5.078.617 TL (31 Aralık 2007: 6.781.353 TL) ve kar dağıtımına konu
edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 17.759.252 TL’dir ( 31 Aralık 2007: 11.316.967 TL).

NOT 28 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
a) Satış gelirleri

31 Aralık2008

31 Aralık 2007

95.576.488
75.356.176

94.324.347
69.922.875

170.932.664

164.247.222

İlk madde ve malzeme gideri
Doğrudan işçilik gideri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim

31 Aralık2008
(52.971.118)
(15.973.011)
(37.814.506)
(6.146.909)
(3.310.920)
(1.201.189)

31 Aralık 2007
(63.994.653)
(19.965.985)
(33.415.514)
(6.625.981)
397.476
6.819.308

Satılan mamullerin maliyeti

(117.417.653)

(116.785.349)

(6.627.053)

(6.613.964)

(2.958.265)

-

(127.002.971)

(123.399.313)

Yurtdışı satışlar
Yurtiçi satışlar

b) Satışların maliyetleri

Satılan ticari malların maliyeti
Stok değer düşüş karşılığı
Satışların maliyeti
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NOT 29 – PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ VE
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ

Personel
Danışmanlık ve denetim
İhracat ve navlun
Kira
Pazarlama
Nakliyat
Fuar ve sergi giderleri
Amortisman ve itfa payları
Reklam giderleri
Diğer
Toplam pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Personel
Danışmanlık ve denetim
Kira
Kıdem tazminatı
Diğer karşılıklar
Amortisman ve itfa payları
Diğer
Toplam genel yönetim giderleri

Personel
İhracat ve navlun
Diğer
Toplam araştırma geliştirme giderleri

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(6.673.373)
(4.100.674)
(4.283.498)
(3.353.981)
(665.626)
(2.115.159)
(482.270)
(686.835)
(734.217)
(2.027.023)

(3.754.716)
(4.292.270)
(4.091.305)
(1.698.439)
(509.565)
(1.778.837)
(625.219)
(282.032)
(716.231)
(1.330.200)

(25.122.656)

(19.078.814)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(4.694.053)
(653.603)
(659.381)
(3.085.586)
(50.886)
(487.695)
(1.531.768)

(3.924.720)
(377.041)
(421.900)
(1.113.811)
(750.811)
(300.020)
(1.468.522)

(11.162.972)

(8.356.825)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(370.976)
(305.333)
(2.296.029)

(368.451)
(301.662)
(2.465.039)

(2.972.338)

(3.135.152)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(22.658.076)
(5.175.467)
(3.504.255)
(370.976)

(26.546.642)
(3.004.872)
(3.392.701)
(368.451)

(31.708.774)

(33.312.666)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(6.146.909)
(686.835)
(487.695)

(6.625.981)
(282.032)
(300.020)

(7.321.439)

(7.208.033)

NOT 30 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
A) Tahakkuk eden ücret ve maaşlar
Satılan malın maliyetine giden
Pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki
Genel yönetim giderlerindeki
Araştırma geliştirme giderlerindeki

B) Amortisman giderleri dağılımı
Satılan malın maliyetine giden
Pazarlama satış ve dağıtım giderlerindeki
Genel yönetim giderlerindeki
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NOT 31 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

Hammadde ve hurda satışı geliri
Fuar teşvik gelirleri
Maddi varlık satış karı
Komisyon geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Diğer
Toplam diğer faaliyetlerden gelirler/ karlar

Sabit kıymet değer düşüş karşılığı (*)
Durdurulması planlanan faaliyet ile ilgili giderler
Şüpheli alacak gideri karşılığı
Tazminat ve cezalar
Harçlar ve aidatlar
Özel işlem vergisi
Hammadde ve hurda satışı gideri
Diğer
Toplam diğer faaliyetlerden giderler/zararlar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

964.522
213.660
930.163
45.499
13.800
935.897

221.997
206.812
239.975
54.341
16.000
1.102.010

3.103.541

1.841.135

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(14.890.137)
(1.498.321)
(4.292.402)
(20.938)
(151.006)
(70.155)
(794.437)
(945.686)

(184.704)
(466.537)
(106.037)
(58.450)
(53.818)
(1.388.451)

(22.663.082)

(2.257.997)

(*)		 Grup, konfeksiyon bölümündeki faaliyetleri ile ilgili varlıkların geri kazanılabilir tutarını dönem içinde
yeniden gözden geçirmiştir. İnceleme sonunda 14.890.137 TL tutarındaki değer düşüklüğü gelir
tablosunda kayıtlara alınmıştır.
NOT 32 – FİNANSAL GELİRLER

Kur farkı geliri
Faiz geliri

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

18.633.063
439.676

9.885.216
754.517

19.072.739

10.639.733

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(21.711.391)
(11.074.695)

(10.567.002)
(7.122.727)

(32.786.086)

(17.689.729)

NOT 33 – FİNANSAL GİDERLER

Kur farkı gideri
Faiz gideri

NOT 34 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER
Yoktur (2007: Yoktur.)
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NOT 35 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bilanço tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıdaki gibidir.

Ödenecek kurumlar vergisi
Eksi: Peşin ödenen vergiler

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.338.199
(1.068.537)

1.852.490
(1.921.098)

269.662

(68.608)

Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan
temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.
2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir. (2007: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2007: %20). Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir. Oluşan zararlar geriye dönük olarak,
önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1– 25 Nisan tarihleri
arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve bunlara baz teşkil eden
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu
oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan
düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
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Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007
ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi
tutarının sonraki dönemlere devri mümkün değildir.
Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım indirimini
vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır.
Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate
alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.
Grup yatırım indiriminden faydalanmadığından kurumlar vergisi oranını %20 olarak uygulamıştır.
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları
2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna bağlı olarak amortismanlarının senelik olarak
yeniden değerlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmiş
tutarları üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
5024 sayılı Kanun ile Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve sonraki dönemlerde
geçerli olacak şekilde; enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ulaşması durumunda uygulanması
gerekmektedir. Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 standardındaki hükümlerden
önemli ölçüde farklılık göstermemektedir. 2004 yılı için enflasyon belirli kriterleri aştığı için 5024 sayılı
kanuna göre Şirket enflasyon düzeltmesi yapmış olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yasal
kayıtlar için açılış bakiyesi olarak alınmıştır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılında Kanun’un belirlediği
kriterler gerçekleşmediği için Grup’un 2005, 2006, 2007 ve 2008 tarihli yasal finansal tablolarına enflasyon
muhasebesi uygulanmamıştır.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi tutarları aşağıda
özetlenmiştir:
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

(1.338.199)
73.868

(1.852.490)
306.119

(1.264.331)

(1.546.371)

Ertelenmiş Vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal
tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta
olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2007 :%20).
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı
ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin
yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
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Birikmiş geçici
farklar

Ertelenen vergi
varlığı/(yükümlülüğü)

31 Aralık
2008

31 Aralık
2007

31 Aralık
2008

31 Aralık
2007

(3.197.841)
161.199
(4.182.808)
(748.687)
(471.066)
(567.327)

(2.235.753)
83.721
(4.395.142)
(750.810)
(587.484)
(751.265)

639.568
(32.240)
836.562
149.737
94.213
113.465

447.151
(16.654)
879.028
150.162
117.497
150.253

Ertelenmiş vergi varlıkları - net			 1.801.305

1.727.437

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

Bir yıldan uzun sürede yararlanılması beklenen ertelenmiş vergi varlıkları		

1.476.130

1.326.179

2008

2007

1 Ocak bakiyesi			 1.727.437
Bağlı ortaklık kuruluşu			
Cari dönem ertelenen vergi geliri/(gideri) 			
73.868

1.487.767
(66.449)
306.119

31 Aralık bakiyesi			 1.801.305

1.727.437

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
		

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar / (zarar)
Gelir vergisi oranı %20 (2007: %20)
Vergi etkisi:
- kanunen kabul edilmeyen giderler
- kullanılamayacak vergi zararlarının etkisi
-vergiye konu olmayacak zamanlama farklarının etkisi
Gelir tablosundaki vergi karşılık gideri / (geliri)

1 Ocak 31 Aralık 2008

1 Ocak 31 Aralık 2007

(28.601.161)

2.810.260

(5.720.232)

562.052

212.511
2.286.259
4.485.793

141.241
843.078
-

1.264.331

1.546.371

Bilanço tarihinde Grup’un, 15.646.688 TL değerinde (2007: 4.215.391 TL) geleceğe ait karlara karşı
netleştirebileceği kullanılmayan vergi zararı vardır. Geleceğe ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü bu
zararlara ilişkin ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmamıştır. Kayda alınmamış vergi zararlarının vadesi
aşağıdaki şekilde sona erecektir:
2012 yılında sona erecek
2013 yılında sona erecek
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31 Aralık 2008
4.215.391
11.431.297

31 Aralık 2007
4.215.391
-

15.646.688

4.215.391
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NOT 36 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Net dönem karı/zararı
Beheri 1 Kr nominal değerdeki
hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına (kayıp) / kazanç (Kr)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

(22.426.158)

2.568.861

2.916.000.000

2.916.000.000

(0,769)

0,088

NOT 37 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile Şirket’in ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon
sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.
a) İlişkili taraflardan ticari alacaklar:
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.

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

8.803.387
5.636

28.394.304
361.303
109.385
35.145
-

8.809.023

28.900.137

(69.301)
(176.429)

(487.852)
-

8.563.293

28.412.285

İlişkili taraflardan alacaklar genel olarak 4 aydan kısa (2007: 4 aydan kısa) vadeye sahiptir ve
31 Aralık 2008 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden ilişkili taraflardan alacaklar sırasıyla yıllık %15,63 ve
LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
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b) İlişkili taraflara borçlar:
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Aksigorta 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 Deutschland Gmbh
Exsa UK Limited

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman giderleri

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

175.157
239.012
19.449
4.447
283.067
27.914

537.317
76.125
34.593
24.915
24.654
15.023
5.126
2.692
600
128

749.046

721.173

(17.506)

(27.390)

731.540

693.783

İlişkili taraflara borçların vadesi 1 aydan kısa olup 31 Aralık 2008 tarihinde TL ve yabancı para cinsinden
ilişkili taraflara borçlar sırasıyla yıllık %15,63 ve LIBOR oranları kullanılarak iskonto edilmiştir.
c) Banka mevduatları:

31 Aralık 2008

Akbank T.A.Ş.		
- vadesiz mevduat
454.701
		
		
454.701

d) Banka kredileri:
Akbank T.A.Ş.
		

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.
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31 Aralık 2007

473.367
473.367

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

15.973.270

18.643.641

15.973.270

18.643.641

1 Ocak 31 Aralık 2008

1 Ocak 31 Aralık 2007

69.722.780
6.005
135.907
5.218

93.509.249
783.573
63.053
-

69.869.910

94.355.875

(*) Grup’un Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (“Exsa”) ile arasında aracılı ihracat 		
sözleşmesi bulunmaktadır. Yurt dışına gönderilen malların fiyatının belirleyicisi Grup’tur. İhracat 		
işlemleri neticesinde Exsa’ya ödenen masraf ve komisyonlar ilişkili taraflardan hizmet alımları altında 		
gösterilmiştir. Grup, Ekim 2008’den itibaren ihracat işlemlerini aracısız olarak gerçekleştirmeye 		
başlamıştır.
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f) İlişkili taraflardan yapılan ürün alımları:
		

1 Ocak 31 Aralık 2008

1 Ocak 31 Aralık 2007

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Advansa Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş.
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.

742.710
1.034.150
-

1.287.408
1.042.107
520.732

1.776.860

2.850.247

4.979.130
555.290
765.943
290.375
3.121
46.071
21.640
252.218
487.263
48.778
48.342
147.668
887.461

6.896.185
624.527
369.575
331.423
293.468
68.351
46.712
41.168
738
-

8.533.300

8.672.147

45.586

135.510

45.586

135.510

45.499
-

54.341
23.954
3.586

45.499

81.881

2.997.145
8.809.514
18.764
5.031
129.008
31.670
2.185

3.179.793
1.126.668
33.575
14.031
18.828
-

11.993.317

4.372.895

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 Deutschland Gmbh
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş
Exsa Free Zone
Yünsa İtalia S.R.L
Yünsa UK Limited

h) İlişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alımları:
Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.

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.
Aksigorta A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Uptown Polska
Exsa Deutschland
Exsa Americas Inc.
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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.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Sabancı Üniversitesi
Exsa Americas Inc.
Uptown Polska
Exsa Deutschland
 	

1 Ocak 31 Aralık 2008

1 Ocak 31 Aralık 2007

6.436.697
9.099.599
62.860
6.444
40.282
38.326

6.212.719
2.761.954
3.848
649
1.040
405
-

15.684.208

8.980.615

113.423

38.982

113.423

38.982

650.956
187.250

268.963
250.000

838.206

518.963

l) Diğer giderler:
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.

m) Kira gideri:
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
 	

n) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline ödenen ücret ve
benzeri menfaatler:
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
İşten çıkarılmayla ilgili faydalar

o) İlişkili taraflardan diğer alacaklar:
Exsa Americas Inc.
Uptown Polska
Yünsa UK Limited

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
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1.764.830
32.108
33.462

2.213.628
12.401
-

1.830.400

2.226.029

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

90.738
402.819
101.853

34.239
267.300
-

595.410

301.539

(402.819)

-

192.591

301.539
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NOT 38 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye risk yönetimi
Grup’un sermaye yönetimindeki amacı; Grup’un gelir getiren bir işletme olarak devamlılığını sağlamak,
hissedar ve kurumsal ortakların faydasını gözetmek, aynı zamanda sermayenin maliyetini azaltmak için en
verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.
Grup, sermaye yapısını düzenlemek ve bunun sürekliliğini sağlamak için hissedarlara ödenen temettü tutarını
ve hissedar sermaye kazanç getiri tutarını ayarlayabilir, yeni hisse senedi ihraç edebilir ve borcunu azaltmak
için varlıklarını satabilir.
Endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz konusu rasyo
net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç ise toplam borçlardan (cari ve cari olmayan
borçların konsolide bilançoda gösterildiği gibi dahil edilmesiyle) nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması
suretiyle elde edilir. Toplam sermaye, konsolide bilançodaki “öz kaynak” kalemi ile net borcun toplanması
ile hesaplanır.

Toplam Borçlar
Eksi:Nakit ve nakit benzerleri
Net Borç
Toplam Özkaynak
Toplam Sermaye
Özkaynak/borç oranı

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

101.891.188
(1.140.742)
100.750.446
50.024.929
150.775.375
%67

98.457.937
(533.251)
97.924.686
72.451.087
170.375.773
%57

b) Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı genel
olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi
güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla
kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir.
Grup’un ihracat alacakları çeşitli finans kuruluşları nezdinde sigortalı olduğu için önemli tahsil edilememe
riski taşımamaktadır.
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817.078
(817.078)
-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

37.776

-

37.776

Diğer
Taraf

-

-

-

-

402.819 1.674.468
(402.819) (1.674.468)

-

-

-

192.591

-

192.591

İlişkili
Taraf

Diğer Alacaklar

-

-

-

-

-

-

1.121.114

-

1.121.114

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364.454
(364.454)

Diğer

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar (kefalet, teminat mektubu, alacak sigortası gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

-

1.331.630
(1.331.630)

1.227.358
940.660

176.429
(176.429)

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı

-

8.563.293

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

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

17.091.824

5.826.683
46.255.248

47.482.606

Diğer Taraf

8.563.293

İlişkili
Taraf

Ticari Alacaklar

Alacaklar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (*) (A +B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı

31 Aralık 2008

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan
kredi riskleri
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-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

301.539

301.539
-

İlişkili
Taraf

-

-

-

-

-

-

129.298

129.298
-

Diğer
Taraf

-

-

-

-

-

-

500.344

500.344
-

Bankalardaki
Mevduat

Türev
Araçlar

-

-

-

-

-

-

-

-

Diğer

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar (kefalet, teminat mektubu, alacak sigortası gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

-

488.276
(488.276)

2.354.511
-

-

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

20.083.718

22.438.229
6.683.559

Diğer Taraf

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter
değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı

-

28.412.285

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

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

28.412.285
24.087.282

İlişkili
Taraf

Diğer Alacaklar

Alacaklar
Ticari Alacaklar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi
riski (*) (A +B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

31 Aralık 2007

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan
kredi riskleri

-

-

-

-

-

-

-

-
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31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ticari alacakların 561.921 TL tutarındaki bölümü kredi kartı slip alacaklarından
oluşmakta olup vadeleri 3 aya kadardır (31 Aralık 2007: 948.858 TL).
Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş alacakların tutarları ve bu alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.024.637

395.931

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş

47.958

291.804

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş

154.763

1.666.776

1.508.059

488.276

Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş

-

-

Toplam vadesi geçen alacaklar

2.735.417

2.842.787

940.660

-

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

Vadesi geçmiş, karşılık ayrılmamış alacaklar için alınan teminatlar:

Kefalet

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

940.660

-

b.2) Likidite riski yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Grup yönetiminin kısa,
orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup,
likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle,
yönetir.
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir.
Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak
hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
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Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2008

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar
toplamı
(I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

78.145.405
14.421.824

81.477.055
14.510.448

53.547.284
8.369.946

92.567.229

95.987.503

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar
toplamı
(I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

71.733.356
18.464.252

73.765.240
19.022.903

26.279.602
6.729.039

90.197.608

92.788.143

Sözleşme uyarınca
vadeler

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası
(III)

5
yıldan
uzun
(IV)

27.929.771
6.140.502

-

-

61.917.230 34.070.273

-

-

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası
(III)

5
yıldan
uzun
(IV)

47.485.638
12.293.864

-

-

33.008.641 59.779.502

-

-

Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Toplam yükümlülük

31 Aralık 2007

Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Toplam yükümlülük

b.3) Piyasa riski yönetimi
Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki
değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Piyasa riskleri duyarlılık analizleri ile de değerlendirilmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde,
önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Grup, başlıca ABD Doları, EURO ve GBP cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları, EURO ve GBP kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında
kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte
Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para
birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki
artışı ifade eder.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
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25.755.690
265.352
26.021.042
26.021.042
6.014.956
27.461.665
33.476.621
33.476.621

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)

9. Toplam Varlıklar (4+8)

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

31 Aralık 2008

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

7.843.920

3.575.133
4.268.787
7.843.920
-

4.654.552

4.561.575
92.977
4.654.552
-

ABD Doları

8.692.003

262.861
8.429.142
8.692.003
-

6.566.485

6.540.165
26.320
6.566.485
-

Avro

Yen

-

-

-

-

1.351.561

1.045
1.350.516
1.351.561
-

2.245.366

2.214.940
30.426
2.245.366
-

GBP

-

-

30.250

30.250
30.250
-

Diğer

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

-

Avro

-

-

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının
tutarı

-

-

-

-

-

-

Yen

-

-

-

-

-

-

-

-

95.576.488 14.716.856 26.192.735
55.850.219 36.581.886
3.669.919 2.036.418

-

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı

25. İhracat
26. İthalat

-

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri

(7.455.579) (3.189.368) (2.125.518)

-

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

-

(7.455.579) (3.189.368) (2.125.518)

-

(7.455.579) (3.189.368) (2.125.518)

-

ABD Doları

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

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

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

31 Aralık 2008

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
-

8.489.042
26.665

-

-

-

893.805

893.805

-

893.805

GBP

-

590.089

-

-

-

(30.250)

(30.250)

-

(30.250)

Diğer
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222.557
4.858.140
-

382.032
28.781.869
647.476
647.476
29.429.345
11.750.552
45.969.938
57.720.490
57.720.490

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları
dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)

9. Toplam Varlıklar (4+8)

10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)

18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

25.552.017

9.019.478
16.532.539
25.552.017
-

4.858.140

ABD Doları
4.635.583

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
28.399.837

74

31 Aralık 2007

13.170.556

667.343
12.503.213
13.170.556
-

10.246.314

71.555
9.758.038
488.276
488.276

Avro
9.686.483

Yen

-

-

-

-

-

2.303.492

11.263
2.292.229
2.303.492
-

2.766.842

192
2.766.842
-

GBP
2.766.650

-

-

-

76.004

76.004
76.004
-

Diğer
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-

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
94.324.347
63.169.300

-

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının
tutarı

25. İhracat
26. İthalat

-

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların
toplam gerçeğe uygun değeri

14.678.235
38.390.225

-

-

-

(20.693.877)

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-1516a)
(28.938.621)

-

-

-

(20.693.877)

ABD Doları

(28.291.145)

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

-

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

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

31 Aralık 2007
Yen

-

-

-

-

-

-

-

-

27.607.415
5.235.513 15.842.720

-

-

-

(3.412.518)

-

-

-

(2.924.242)

Avro

8.464.732
227.837

-

-

-

463.350

-

-

-

463.350

GBP

942.141

-

-

-

(76.004)

-

-

-

(76.004)

Diğer
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Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

31 Aralık 2008
Kar / Zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(482.328)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
-

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
482.328
482.328

3- ABD Doları net etki (1+2)

(482.328)
Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / yükümlülük
(455.031)
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
(455.031)
GBP kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
7- GBP net varlık / yükümlülüğü
195.958
8- GBP kuru riskinden korunan kısım (-)
9- GBP varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3 + 6 +9)

455.031
455.031

195.958

(195.958)
(195.958)

(741.401)

741.401

31 Aralık 2007
Kar / Zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
(2.410.216)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
-

3- ABD Doları net etki (1+2)
(2.410.216)
Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)

(583.609)
(583.609)

GBP kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
7- GBP net varlık / yükümlülüğü
107.771
8- GBP kuru riskinden korunan kısım (-)
9- GBP varlıkları net etki (7+8)
TOPLAM (3 + 6 +9)

76

107.771
(2.886.054)

Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi
2.410.216
2.410.216
583.609
583.609

(107.771)
(107.771)
2.886.054
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b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
Söz konusu risk, Grup tarafından, sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak
suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu
olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması,
gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında
kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit Faizli Araçlar
Finansal
Varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar

Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

-

-

-

-

27.461.663

45.963.274

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanların maruz kaldığı
faiz oranı riskleri baz alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli yükümlülüklerin analizinde yıl sonundaki
bakiyenin tüm yıl boyunca var olduğu varsayımı kullanılmıştır. Grup yönetimi, faiz oranlarında %1’lik bir
dalgalanma beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da
kullanılmaktadır.
Raporlama tarihinde faiz oranlarında %1’lik bir düşüş/yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit
tutulması durumunda:
31 Aralık 2008 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi zarar 274.617 TL (31 Aralık 2007: vergi öncesi kar 459.633 TL daha
düşük/yüksek) daha düşük/yüksek olacaktı.
NOT 39 – FİNANSAL ARAÇLAR
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
metotları 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:
1) 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 kayıtlı değerlerinin makul değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.
2) 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.
77
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31 Aralık 2007
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

31 Aralık 2008
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

Krediler ve
alacaklar
47.482.606
8.563.293
37.776
192.591
-

Krediler ve
alacaklar
22.438.229
28.412.285
129.298
301.539
-

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

1.140.742
-

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal varlıklar

533.251
-

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

-

791.035

Satılmaya hazır
finansal
varlıklar

-

782.660

Satılmaya hazır
finansal
varlıklar

71.333.356
17.770.469
693.783

71.333.356
17.770.469
693.783

533.251
22.438.229
28.412.285
129.298
301.539
791.035

Defter değeri

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler
-

78.145.405
13.690.284
731.540

1.140.742
47.482.606
8.563.293
37.776
192.591
782.660

Defter değeri

78.145.405
13.690.284
731.540

-

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

8
10
37

6
10
37
11
37
7

Not

8
10
37

6
10
37
11
37
7

Not
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NOT 40 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket, Bağlı Ortaklığı SKT Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.880.000 TL olan ödenmiş sermayesinin
45.380.000 TL’ ye çıkarılması nedeni ile arttırılan sermayeye, Yönetim Kurulu’nun 11 Mart 2009 tarihinde
yaptığı toplantıda aldığı karar uyarınca 14.696.800 TL’lik iştirakte bulunarak iştirak oranını % 69,99 dan
% 76,93’e yükseltmiştir.
Diğer yandan SKT Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
toplantısında faaliyetlerin devam etmesinde fayda görülmediğinden; SKT Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
tasfiyesi kararı alınmış olup, tasfiye işlemi hukuki prosedür izlenerek sonuçlandırılacaktır.
NOT 41 - 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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