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Ali Osman Boyner

De¤erli Ortaklar›m›z,
Dünya piyasalar›nda bafllay›p Türkiye’yi de etkileyen küresel ekonomik krize ülkemizde yaflanan siyasal belirsizlik
de eklenince durgunluk, birçok sektörle beraber tekstil, konfeksiyon ve perakende ma¤azac›l›k sektörlerini de
etkilemifltir. Bu olumsuz piyasa flartlar›na ra¤men Alt›ny›ld›z, kurumsal yap›s› ve lider konumdaki güçlü markalar›
ile 2009 y›l›n› hedefleri do¤rultusunda kapatm›flt›r.
Tekstil bölümünde, yenilenen organizasyon yap›s› ile 2009 y›l›nda iç piyasada yeni müflteriler için çal›flma ortam›
haz›rlanarak 2010 y›l›nda iç piyasa pazar pay›n›n yükseltilmesi ve sat›fllar›n %17 art›r›lmas› hedeflenmifltir.
Konfeksiyon bölümündeki yeni ihracat sat›fl pazarlar›n›n yaratt›¤› olumlu etkiler 2009 y›l›nda görülmeye bafllam›flt›r.
Buna ek olarak 2010 y›l›nda iç piyasa pazar pay›n›n art›r›lmas› için de yeni müflteriler ile çal›flma ortam› sa¤lanarak
cironun 2009 y›l›na göre %35’ten fazla art›r›lmas› hedeflenmifltir.
AY Marka Ma¤azac›l›k, dinamik yap›s› ve ma¤azalaflma baflar›s› ile pazara sundu¤u marka say›s›n› art›rmaktad›r.
Bu amaçla bünyesindeki NetWork, Fabrika, Que, Alt›ny›ld›z Classics ve Arzu Kaprol markalar›na ilave olarak 2009
y›l› içinde Beymen ile “Beymen Business” markal› ürünlerin AY Marka Ma¤azac›l›k A.fi. taraf›ndan pazarlanmas›
için 10 y›ll›k bir süreyi kapsayan Marka Lisans anlaflmas› yap›lm›flt›r.
Ma¤azac›l›k bölümünün son 3 y›lda yapm›fl oldu¤u yaklafl›k 13.5 milyon ABD Dolar’l›k ma¤aza yat›r›mlar›n›n etkisi
ile 2010 y›l›nda daha fazla tüketiciye ulaflarak sat›fllar›n›n ve piyasa de¤erinin art›r›lmas› hedeflenmifltir.
fiirketimiz aç›s›ndan büyük önem tafl›yan, fabrika binas›n›n karfl›s›nda bulunan 34.571 m2’lik arsam›zda infla
edilmekte olan Al›flverifl Merkezi’nin 2010 y›l›n›n Nisan ay›nda aç›lmas› hedeflenmektedir.

2010 y›l›nda daha büyük baflar›lara birlikte imza atmak dile¤iyle.
Ali Osman Boyner

Yönetim Kurulu Baflkan›

Zeki Çaputlu

Sahip oldu¤u teknolojik dikey entegrasyonunu ve marka gücünü de¤iflen yönetim organizasyonu ile birlefltiren
Alt›ny›ld›z, baflta Tekstil sektörü olmak üzere bütün sektörlerin derinden etkilendi¤i 2009 y›l› küresel krizinden
2010 y›l› ve sonras› için büyüme kararlar› alarak kriz öncesine göre çok daha güçlü ç›km›flt›r.

Dünya tekstilinin güçlü oyuncusu olan Alt›ny›ld›z, marka gücünün hakim oldu¤u iç pazarda, bayiler üzerinden tek
kanall› sat›fl sistemlerine ek olarak 2009 y›l›nda organize perakende marka konfeksiyoncular›na direkt sat›fl
sistemlerini de ilave ederek iç pazar pay›n› büyütmüfl ve 2010 y›l› sonras›n›n altyap›lar›n› kurmufltur.
Amerika ve Avrupa a¤›rl›kl› olan ihracat pazarlar›na ilave olarak 2009 y›l›nda ‹ran pazar› a¤›rl›kl› olmak üzere
Yak›ndo¤u pazarlar›na kumafl ve bitmifl ürün sat›fllar› ile girifl yapm›fl ve 2010 y›l›na bu pazarlarda büyüme
bütçelemifltir.
Alt›ny›ld›z 2009 y›l›nda geçmifl dönemlere göre fevkalade de¤iflen Tekstil ve Haz›r giyim pazar ve müflteri
beklentilerine paralel olarak ürün koleksiyonlar›n› güncellemifltir. Sahip oldu¤u kaliteli insan gücü ve teknolojik
kapasite ile bütün verimlilik ve maliyet optimizasyonlar›n› gerçeklefltirerek rekabette uzakdo¤u ile yar›fl›r hale
gelmifltir.
Teknolojik dikey entegrasyonu ile ‘’Ürün - fiyat - zaman‘’ üçlüsünü eflzamanl› ve do¤ru yaparak, marka gücü
ile pazarlara sunabilen Alt›ny›ld›z, 2010 y›l› ve sonras› için global rekabettte benzeri olmayacak kadar avantajl›d›r.
2009 YILI SONUÇLARI
Alt›ny›ld›z, 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde bafllay›p 2009 y›l›n› bütünü ile etkileyen küresel krizin ve iç piyasada yaflanan
belirsizliklerin olumsuz etkilerine ra¤men y›l›n bafl›nda alm›fl oldu¤u stratejik kararlar› marka gücü ile uygulayarak
2009 y›l›ndan kazançl› ç›km›flt›r.
AY Marka Ma¤azac›l›k 2009 y›l›nda sat›fllar›n› %20’nin üzerinde art›rm›flt›r. Bu sat›fl baflar›s›na, flirket yönetimi
olarak ifl yapma flekillerimizde uygulad›¤›m›z verimlilik art›r›c› yöntemler sayesinde kâr marj›m›zdan ödün vermeden
ulaflt›k.
2009 y›l› flirketimiz aç›s›ndan d›fl pazarlara aç›lma konusunda önemli ad›mlar att›¤›m›z bir y›l olmufltur. Özellikle
Orta Do¤u ve Körfez ülkelerine markam›z› tan›tmak ve bölgeye olan ihracat›m›z› art›rmak amac›yla Nisan ay›nda
Birleflik Arap Emirlikleri’nde A&Y LLC flirketimiz kurulmufltur. AY Marka Ma¤azac›l›k’›n bir ifltiraki olan flirketin en
önemli ifllevi sözkonusu ülkelerde ma¤azalaflma ve geniflleme projelerimize altyap› oluflturmakt›r.
AY Marka Ma¤azac›l›k bölümünde olumsuz piyasa flartlar›na ra¤men 2007 ve 2008 y›llar›nda yeni ma¤azalar
aç›lm›fl ve Tekstil Bölümünde y›llard›r süregelen bayi sat›fl sistemine ilave olarak 2009 y›l›nda organize marka
konfeksiyon müflterilerine de direkt sat›fla geçilmifltir. 2009 y›l› piyasa gerçeklerine paralel yeni ürün koleksiyonlar›n›n
gelifltirilmesi ile iç piyasadaki pazar pay›n› yükselten ve ayr›ca Yak›ndo¤u pazarlar›na ‹ran a¤›rl›kl› giren Alt›ny›ld›z’›n
net sat›fllar› bir önceki seneye göre %14 oran›nda artarak 277.9 milyon TL’ye ulaflm›flt›r.

Alt›ny›ld›z son 3 y›l içerisinde gerçeklefltirmifl oldu¤u teknolojik de¤iflim ve yenilenme ile en kötü flartlarda bile
varl›¤›n› sürdürmeyi baflarm›flt›r. 2009 y›l› bafl›nda ald›¤› stratejik kararlar ile marka gücünü yeniden yorumlay›p,
uygulamaya alarak global krizin daraltt›¤› iç pazarda yünlü kumafl sat›fl miktar›n› 2008 y›l›na göre %30 oran›nda
art›rm›flt›r. Bu stratejik de¤iflimler ile hakimiyet kurulan iç pazarda, 2009 y›l› 3. çeyre¤i ile tesislerimizi full kapasite
çal›fl›rl›k ile sat›fl devaml›l›¤›na oturtmufltur.
Bu devaml›l›k ve yeni ürün koleksiyonlar› maliyetleri düflürmüfl ve 2009 brüt kârl›l›¤›n› %27 art›rarak 104.6 milyon
TL’ye, brüt kâr oran›n› %34’ten %38’e ç›kartm›flt›r.
2009 y›l›nda operasyonel faaliyetlerin optimum fayday› sa¤layacak flekilde yeniden organizasyonu ile Operasyonel
giderler düflürülmüfl ve 2008 y›l›ndaki 6 milyon TL’lik Ebitda 2009 y›l›nda %390 art›r›larak 29.5 milyon TL’ye
ç›kart›lm›flt›r.
2008 y›l›nda USD kurunun %30, Euro kurunun ise %25 art›fl göstermesi flirkete 20,6 milyon TL kur fark› gideri
olufltururken 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda düzelmeye bafllayan finansal piyasalar›n etkisi ile USD kurunun %0,4
azalmas› ve EURO kurunun %1 art›fl göstermesi flirkete 0.7 milyon TL kur fark› gideri oluflturmufltur. Kurlardaki
bu de¤iflim gelir tablosunu 2008 y›l› kâr›na göre 19.9 milyon TL olumlu etkilemifltir
Gelir tablosunu bir önceki y›la göre olumlu etkileyen bir di¤er etken ise 2008 y›l›nda 18.8 milyon TL de¤er
düflüklü¤ü gösteren ifltirak hisse senedinin, 2009 y›l›nda 6.5 milyon TL de¤er art›fl› göstermesidir. ‹fltirak hisselerinde
görülen bu art›fl gelir tablosundaki 2009 y›l› kâr›n› bir önceki y›la göre 25.3 milyon TL olumlu etkilemifltir.
2008 y›l›nda 46.3 milyon TL olarak görünen inflaat› devam eden AVM de¤erlemesinden gelen olumlu etki 2009
y›l›nda azalarak 32.9 milyon TL’ye düflmüfltür. Bu düflüfl gelir tablosundaki 2009 y›l› kâr›n› bir önceki y›la göre
13.4 milyon TL olumsuz etkilemifltir.
Alt›ny›ld›z 2009 y›l› faaliyetleri sonucunda vergi sonras› kâr›n› %585 art›rarak 32.6 milyon TL’ye ulaflt›rm›flt›r.
2010 YILI HEDEFLER‹
Tekstil ve Konfeksiyon bölümlerinde;
Dünyada çok az benzeri olan teknolojik bitmifl ürüne kadar büyük dikey entegrasyon ve marka gücüne sahip
olan Alt›ny›ld›z, 2009 global krizinin yeniden tarifledi¤i iç ve d›fl pazarlar için bütünü ile kendini güncelleyerek 2010
y›l›nda %20’nin üzerinde büyüme bütçelemifltir.
‹ç pazarda y›llard›r süregelen bayi sat›fl sistemini koruyup gelifltiren Alt›ny›ld›z, 2009 y›l›nda kumafl ve bitmifl ürün
sat›fl sistemine iç pazar›n organize perakende marka konfeksiyoncular›n› da ilave ederek gelifltirmifltir.
Alt›ny›ld›z, 2010 y›l› bafl›nda %100 ifltiraki olarak ‹ran’da açt›¤› yeni sat›fl flirketi “Alt›ny›ld›z Pars” ile büyük ölçekte
‹ran’da ve ayr›ca, Irak, Suriye, Rusya ve Azerbaycan a¤›rl›kl› Yak›ndo¤u pazarlar›nda sat›fllar›n› art›rarak, 2010
y›l› sat›fl hedeflerine ulaflacakt›r.
Marka ve Ma¤azac›l›k Bölümünde;
Yeni al›flverifl merkezlerinde ve al›flverifl trafi¤i yo¤un seçkin caddelerde aç›lacak ma¤azalar›m›z ve büyüyen bayi
a¤›m›z ile piyasaya sunaca¤›m›z yeni markalar, çeflitlenen ürün koleksiyonlar›m›z ve artan ihracat potansiyelimiz
sayesinde hedefledi¤imiz iddial› sat›fl tutarlar›na ulaflaca¤›m›z› öngörüyoruz.
Geliflen tedarik sistemimiz kaliteden taviz vermeden seçim yapabilme imkan› yaratarak verimlili¤imizi ve dolay›s›yla
rekabet edebilirli¤imizi art›racak ve 2010 y›l› performans›m›za önemli katk› sa¤layacakt›r.
Bütün bu geliflmeler 2010 y›l›nda da ayn› büyümeyi sürdürmemize yard›mc› olacakt›r.
Sayg›lar›mla.
Zeki Çaputlu
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Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon
Fabrikalar› Anonim fiirketi 2009 Y›l› Genel Kurul Gündemi

1 Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan›’n›n seçilmesi,
2 Genel Kurul Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Baflkanl›k Divan›’na yetki verilmesi,
Y›l›na iliflkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve ba¤›ms›z d›fl denetim raporlar›n›n okunmas› ve
3 2009
müzakeresi,
Y›l›na iliflkin Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu’nun kâr
4 2009
da¤›t›m›yla ilgili teklifinin görüflülerek karara ba¤lanmas›,

5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklar›n›n tespiti,
Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi, flayet ana sözleflmede görev süreleri belirtilmemiflse görev
7 Yönetim
sürelerinin tespiti,
Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z D›fl Denetleme Hakk›ndaki
8 Sermaye
Yönetmeli¤in 14. Maddesi gere¤i Yönetim Kurulu Taraf›ndan yap›lan “ba¤›ms›z d›fl denetleme kuruluflu seçiminin”
görüflülerek onaylanmas›,
Kurulu Baflkan ve Üyelerinin fiirket mevzuuna giren ifllerle ifltigal edebilmeleri ve fiirket’le ticari muamelelerde
9 Yönetim
bulunabilmeleri hususunda T.Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerine göre müsaade edilmesinin karara
ba¤lanmas›,
Piyasas› Kurulu’nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 say›l› karar› gere¤i, fiirket’in 3. Kifliler lehine vermifl
10 Sermaye
oldu¤u teminat, rehin, ipotekler ve elde etmifl oldu¤u gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri gere¤i, fiirket’in Bilgilendirme Politikas›
11 Sermaye
hakk›nda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12 Y›l içinde yap›lan ba¤›fl ve yard›mlarla ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 Dilekler ve kapan›fl.
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Yönetim Kurulu

Baflkan

Ali Osman Boyner

Baflkan Vekili

Hasan Cem Boyner

Üye

Lerzan Boyner

Üye

Nazl› Ümit Boyner

Üye

Nur Mehmet ‹nal

Üye

Tuncay Toros

Üye (Genel Müdür)

Zeki Çaputlu

Ba¤›ms›z Yönetim

Av. Fethi Pekin

Kurulu Üyesi

Ba¤›ms›z Yönetim

Av. Vural Günal

Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu

Denetçi

S›d›ka Arzu Sönmez

Denetçi

Arzu Aytok Güller
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2009 Y›l› Faaliyet Raporu

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ ORTAKLAR GENEL
KURULUNA SUNULAN 2009 YILI FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N YÖNET‹M KURULU RAPORU.

fiirketimizin 2009 y›l› hesaplar›n› incelemek ve Genel
Kurulumuzun gündeminde yer alan konular› görüflüp,
karara ba¤lamak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.
Toplant›ya kat›lan Ortaklar›m›z› sayg›yla selamlar›z.
01.01.2009 - 31.12.2009 hesap dönemi faaliyetleri ile
fiirketimize ait genel bilgileri kapsayan raporumuzu,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nca öngörülen flekle göre
s›ralayarak bilgilerinize sunuyoruz.

Ortak Say›m›z, Hisse Senetlerimizin K›ymeti ve
Son Üç Senelik Da¤›t›lan Kâr Pay› Oranlar›
fiirketimiz, 2007, 2008 ve 2009 y›llar›nda temettü
da¤›t›m› yapmam›flt›r.
Alt›ny›ld›z Hisse senetleri 2009 y›l›nda ‹MKB Hisse
senetleri piyasas›nda ortalama 3.61.- TL’den ifllem
görmüfltür.

Alt›ny›ld›z/‹MKB - 100
2009 Y›l› Hisse Performans Karfl›laflt›rmas›

1 G‹R‹fi
Yönetim Kurulu:
Baflkan

Ali Osman Boyner

Baflkan Vekili

Hasan Cem Boyner

Üye

Lerzan Boyner

Üye

Nazl› Ümit Boyner

Üye

Nur Mehmet ‹nal

Üye

Tuncay Toros

Üye (Genel Müdür)

Zeki Çaputlu

Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Fethi Pekin

Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Vural Günal
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-Yönetim Kurulu üyeleri 1 y›l görev yapmak üzere seçilmifltir.

Denetim Kurulu:
Denetçi

S›d›ka Arzu Sönmez

Denetçi

Arzu Aytok Güller

-Denetçiler 1 y›l görev yapmak üzere seçilmifltir.

Hisse performans karfl›laflt›rmas› fiubat 2010 sonuna
göre yap›l›rsa ‹MKB’nin %85, Alt›ny›ld›z’›n %173
oran›nda de¤er kazand›¤› görülmektedir.
Sermayenin %10’undan fazlas›na sahip ortaklar›m›zla
ilgili oranlar: (TL.)

Esas Sözleflme De¤iflikli¤i
Esas sözleflmede de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.
Ad›

Nominal ve Ödenmifl Sermayemiz
fiirketimizin ç›kar›lm›fl (ödenmifl) sermayesi
40.000.000.-TL’dir. Kay›tl› sermaye tavan› ise
40.000.000.-TL’dir.

Boyner Holding A.fi.
Di¤er Ortaklar
Halka Arz (*)

Pay Oran›

Pay Tutar›

%79.08

31.630.948 TL

%0,12

49.052 TL

%20,80

8.320.000 TL

%100.00

40.000.000 YTL

(*) Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi. verilerine göre belirlenmifltir.
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2 FAAL‹YETLER‹M‹Z
A) 2009 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Yat›r›mlar›n Da¤›l›m›
2009 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Yat›r›mlar›n Da¤›l›m›
Tesis - Makina
Ma¤aza Yat›r›mlar›
Demirbafl, Donan›m ve Yaz›l›m
Toplam Yat›r›m

Sat›fllar›m›zdaki De¤iflimler:
Kumafl Sat›fl Miktar› (Milyon MT)

600.000 $

8,0

1.800.000 $

6,0

100.000 $
2.500.000 $

7.3

6.6

6.6

4,0
2,0
0,0

2007

2008

2009

Yat›r›mlar (Milyon USD)
1,8
1,6
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Net Sat›fl Has›lat› (Milyon TL)

B) Mal ve Hizmet Üretimine ‹liflkin Faaliyetler
Kapasite Kullan›m Oran›m›z:
2009 y›l›nda tekstil bölümü kapasite kullan›m oran›
%81, Haz›rgiyim iç kapasite kullan›m oran› %99 olarak
gerçekleflmifltir.
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F) ‹flçilerimizle ‹liflkilerimiz ve Toplu Sözleflme :

VAFÖK (EBITDA) Kâr Marj› %

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle Mensucat Bölümünde
toplam 699, Konfeksiyon bölümünde 725, AY
Ma¤azac›l›k bölümünde 564 Alticom, Alt›ny›ld›z
Corporation, Alt›ny›ld›z Italia SRL ve A&Y LLC’de 9
olmak üzere Konsolide Alt›ny›ld›z Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikalar› Anonim fiirketi’nde toplam
1.997 kifli çal›flmaktad›r.
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Toplu ifl sözleflmesinde görüflmeler devam etmektedir.
Faaliyette Bulundu¤umuz Sektör :

Net Dönem Kâr Marj› %

MENSUCAT

15
12

10
5

5

0
-5

Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
1952 y›l›ndan bu yana kesintisiz olarak yünlü tekstil
sektöründe, dünyan›n en büyük entegre tesislerinden
birisi olarak 86.928 m’lik bir kapal› alanda faaliyet
göstermektedir. 1956 y›l›nda ilk ihracat›n› gerçeklefltiren
Alt›ny›ld›z, 1991 y›l›nda halka aç›lm›flt›r.

-3
2007

2008

2009

C) Mali Yap›m›z, Fon Kaynaklar› ve Harcamalar:
Mali rasyolar afla¤›daki gibidir.
Mali Rasyolar
Cari Oran:
Kârl›l›k Oran›:
Borç / Özkaynak:
Aktif Kârl›l›¤›:

2008

2009

1.01

1.15

(2.76)

11.71

1.14

1.68

(1.60)

5.3

D) Ba¤›fl ve Yard›mlar :
2009 y›l›nda 2.270 TL ba¤›fl ve yard›mda bulunulmufltur.
E) ‹dari Faaliyetler, Üst Yönetim Kadromuz :
2009 y›l› üst yönetim kadromuz afla¤›daki gibidir.
‹dari Faaliyetler, Üst Yönetim Kadrosu
Genel Müdür
Zeki Çaputlu/24 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Finansman ve Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü
Murat fianal/11 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Tekstil Sat›fl Pazarlama Direktörü
Onur Güner/10 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Haz›r Giyim Sat›fl Pazarlama ve Ürün Gelifltirme Direktörü
Ayd›n Yunus/13 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Tekstil ‹flletmeler Direktörü
Hakan fiahin/30 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Tekstil Planlama ve Kalite Yönetimi Direktörü
Nesrin Beldek/23 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Tekstil/Haz›r Giyim ‹nsan Kaynaklar› Sat›nalma Direktörü
Taner Özgür/13 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
Tekstil ‹ç Pazar Teknik Sat›fl ve Ürün Gelifltirme Direktörü
Bektafl Gündo¤an/30 y›ld›r fiirketimizde görev yapmaktad›r.
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Dünya pazar›na daha yak›n olabilmek ve müflteri
taleplerini yerinde izleyebilmek amac›yla 1993 y›l›nda
Almanya’da kurulan Alticom, haz›r giyim ürünlerini
pazarlaman›n yan› s›ra kumafl sat›fl› da yap›lmas›
amac›yla 1999 y›l›nda New York’ta kurulan Alt›ny›ld›z
Corporation ve 2007 y›l›nda ‹talya’da kurulan Alt›ny›ld›z
Italia Srl ofisi ile global yap›s›n› güçlendiren Alt›ny›ld›z
Mensucat, Fransa, Amerika, ‹spanya, Rusya, ‹ngiltere,
Almanya, ‹talya ve Japonya ile beraber yaklafl›k 40’›
aflk›n ülkeye ihracat yapmaktad›r. Ayr›ca 2010 y›l›
bafl›nda ‹ran’da aç›lan yeni sat›fl flirketi Alt›ny›ld›z Pars
ile Yak›ndo¤u pazar›nda da büyümeyi hedeflemektedir.
1992 y›l›nda ISO 9001 kalite belgesine hak kazanan
Alt›ny›ld›z, 1996 y›l›nda “Australian Super Fine Wool
Growers Association” kurulufluna kabul edilmifltir.
Alt›ny›ld›z ülkenin enerji ihtiyac›n› göz önünde tutarak,
5 megavat gücündeki kendi elektrik ve ›s› enerjisini
güvenli, kaliteli, sürekli ve düflük maliyette üretmek
üzere, Birleflik Is› ve Güç Santrali’ni (Kojenerasyon
tesisi) 1997 y›l›nda kurmufltur.
2003 y›l›nda, tekstil ve haz›r giyim sektörünün teknik
performans ve görsel taleplerinin devaml› de¤iflti¤ini
göz önüne alarak, talebin önünde olmak amac› ile
apre bölümünü gelifltirme karar› alm›flt›r. Bu do¤rultuda
‹talya’dan ithal etti¤i Formula 1 teknolojisinin patentini
alarak 3 makinadan oluflan apre park›na 1 milyon
USD’lik yat›r›m yapm›flt›r. Bu yeni makine park›
sayesinde modern, teknolojik ve kimyasal apre
uygulamalar› ile Powertech, Powerplus, Linenplus ve
Silktouch gibi özel kumafl serilerini üreterek büyük bir
at›l›m yapm›flt›r.

Ma¤aza Metrekareleri
15.000
13.000

13.095

11.000
9.000

11.193

11.908

10.198

10.201 10.234

7.000
5.000

HAZIR G‹Y‹M
Haz›r Giyim konusunda 1995 y›l›nda ‹talyan Group Forall
ve 1997 y›l›nda Ermenegildo Zegna firmas› ile dan›flmanl›k
ve teknik iflbirli¤i anlaflmalar› imzalam›flt›r. Gerçekleflen
bilgi transferleriyle ürün kalitesi ve üretim ak›fl›n› günümüz
teknolojisine ve koflullar›na uygun olarak yeniden
düzenleyen Alt›ny›ld›z, kendi markalar›n›n yan› s›ra yurtiçi
ve yurtd›fl›nda da birçok firma için üretim yapmaktad›r.
1997 y›l›nda “Alt›ny›ld›z” markal› erkek koleksiyonunu
müflterilerinin be¤enisine sunmas›n›n ard›ndan kad›n
koleksiyonunu da haz›rlayarak 1999 y›l›nda “NetWork”
markas›n› yaratm›flt›r. Modern kad›n ve erke¤in günden
geceye tafl›yabilece¤i koleksiyonlar sunan NetWork,
yaflam›n yo¤un temposuna uyum sa¤layan, detaylarda
özgünleflen ve kumafl kalitesiyle öne ç›kan bir markad›r.
NetWork ile ma¤azac›l›kta yakalad›¤› baflar›, Alt›ny›ld›z’›
Türkiye’nin önemli bir bölümünü oluflturan genç nüfusun
hem ifl hem de gündelik hayat›ndaki giysi ihtiyac›n›,
kaliteli ve uygun fiyatlarla karfl›layabilecek bir haz›r giyim
markas› yaratmaya teflvik etmifl ve Kas›m 2000’de
Fabrika Alt›ny›ld›z markas› yarat›lm›flt›r. Haftan›n yedi
gününü kapsayan, genifl ürün yelpazesine sahip Fabrika,
aktif yaflayan kad›n ve erke¤in ihtiyaç duydu¤u, iflte ve
ifl d›fl›nda rahatl›kla kullanabilece¤i tasar›mlardan
oluflmaktad›r. Alt›ny›ld›z 2007 y›l› içinde de cesur,
bedeniyle bar›fl›k, çok yönlü ve diledi¤i gibi yaflayan
kad›n ve erke¤in kendini ifade etti¤i yepyeni bir tasar›m
markas› “QUE”yu müflterileriyle buluflturmufltur. 2008
y›l›nda 10 y›ll›k lisans anlaflmas›na imza at›lan Arzu
Kaprol ve yine 2008 y›l›nda lanse edilen, klasik erkek
giymini modern yorumlayan Alt›ny›ld›z Classics ile haz›r
giyim markalar›n› 5’e ç›karan AY Ma¤azac›l›k bölümü
ayr›ca 2009 y›l› içinde Beymen ile “Beymen Bussiness”
markal› ürünlerin pazarlanmas› için 10 y›ll›k bir süreyi
kapsayan marka lisans anlaflmas› yapm›flt›r.

2007
Alt›ny›ld›z Ma¤azalar

2008

2009
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80
72

74

69

60
58
40

47

42

20
0
2007
Alt›ny›ld›z Ma¤azalar

2008

2009

Bayii

3 KÂR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹ VE SONUÇ
De¤erli ortaklar›m›z,
fiirketimizin 2009 y›l› kâr› ile ilgili olarak ,
“ Sermaye Piyasas› Kurulunun 27.01.2010 tarih ve
02/51say›l› karar›nda, Paylar› borsada ifllem gören
halka aç›k anonim ortakl›klar›n 2009 y›l› faaliyetlerinden
elde ettikleri kârlardan yap›lacak temettü da¤›t›m›
konusunda herhangi bir asgari kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u
getirilmemifltir.”
Bu nedenle, fiirketimizin 2009 y›l›nda oluflan kâr›n›n
da¤›t›lmamas› yönünde genel kurula öneri götürülmesine
karar verilmifltir.

2009 y›l›nda Birleflik Arap Emirlikleri’nde Ortado¤u ve
Körfez ülkelerine markam›z› tan›tmak ve ihracat›m›z›
art›rmak için A&Y LLC flirketimiz kurulmufltur
Bugün NetWork 71, Fabrika 99, Que ise 20 noktada
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda Boyner ma¤azalar› da dahil
olmak üzere yayg›n bir sat›fl a¤› ile müflterileriyle
bulufluyor.
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Tesislerimizden Görüntüler

‹plik Departman› “‹nce yünlü iplik” Haz›rlama Teknoloji Makineleri

Dokuma Departman› “‹nce yünlü kumafl” Teknoloji Makineleri

20

TES‹SLER‹M‹ZDEN
GÖRÜNTÜLER

Apre Departman› “‹nce yünlü kumafl” Nano Teknoloji Makinesi

Apre Departman› “‹nce yünlü kumafl” Teknolojik Ön ‹fllemler Makinesi
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“Mucize Kumafl”

Kumaflta teknoloji ve moda lideri Alt›ny›ld›z’dan mucizevi bir bulufl! Alt›ny›ld›z Nano.
Do¤an›n kurallar›n› modaya uyarlayan farkl› bir kumafl… T›pk› yüzeyi hep temiz kalan bitkiler gibi,
kumafl›n üstünde ince bir tabaka oluflturan nano parçaç›klar ya¤, su, toz ve kiri kolayca üzerinden
atar. Lekeler ve kal›nt›lar biraz su yard›m›yla tamamen temizlenir. NanoSphere teknolojisiyle üretilen
kumafllar yumuflakl›¤›n› ve kal›b›n› kaybetmeden nefes al›r, y›llarca yeni kal›r.
Alt›ny›ld›z Nano. Korur. Temizler. Dayan›r.

%100 YÜN

%100 YÜN

DALLAS NANO

DALLAS NANO

PHANTOM NANO

PHANTOM NANO

CIMA NANO

CIMA NANO

VULCANO NANO

VULCANO NANO

VILMOS NANO

VILMOS NANO

YÜN/‹PEK

YÜN/‹PEK

LUCE NANO

LUCE NANO

BECKA NANO

BECKA NANO

YÜN/POLYESTER

YÜN/POLYESTER

DORA NANO

DORA NANO

MIRA NANO

MIRA NANO

* NanoSphere® teknolojisinin yün ve yün kar›fl›ml› kumafllarda kullan›m hakk› 2 y›l süreyle sadece Alt›ny›ld›z’a aittir.

* NanoSphere® teknolojisinin yün ve yün kar›fl›ml› kumafllarda kullan›m hakk› 2 y›l süreyle sadece Alt›ny›ld›z’a aittir.
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ALTINYILDIZ NANO
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StarCity Al›flverifl Merkezi

24

STARCITY
ALIfiVER‹fi MERKEZ‹

Arsa alan›

34.571

m2

Kiralanabilir alan

45.000

m2

Hipermarket

10.000

m2

Büyük Dükkan/Dükkan

31.650

m2

Sinema

2.350

m2

Di¤er

1.000

m2

Ortak Alan
Toplam Alan
Emsal

89.000

m2

134.000

m2

1,5

Kat Plan›
Bodrum

4

kat

Zemin

1

kat

Normal
Otopark Araç Kapasitesi
Kapal›
Aç›k
Ma¤aza Say›s›
‹nflaat Bitifl Tarihi

2

kat

1.758

adet

1.321

adet

437

adet

140

adet

2010 Nisan
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Ma¤azalar›m›z

38

MA⁄AZALARIMIZ
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2009

MAL‹ TABLOLAR VE
DENETÇ‹ RAPORLARI

2009

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON
FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLAR
VE BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Mali Tablolar ve Denetçi Raporlar›
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)

Dipnot
Referanslar›

Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl

Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl

Cari Dönem
31 Aral›k 2009

Geçmifl Dönem
31 Aral›k 2008

VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri

368.361.670

206.789.870

6

23.775.302

2.022.183

- ‹liflkili Taraflardan Ticari Alacaklar

37

2.338.578

7.860.773

- Di¤er Ticari Alacaklar

10

147.255.396

76.614.552

- ‹liflkili Taraflardan Di¤er Alacaklar

37

114.024.917

25.851.249

- Di¤er Alacaklar

11

329.001

460.454

Ticari Alacaklar

Di¤er Alacaklar

Stoklar

13

67.049.429

77.950.048

Di¤er Dönen Varl›klar

26

13.589.047

16.030.611

11

161.351

Duran Varl›klar
Di¤er Alacaklar
Finansal Yat›r›mlar
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

244.773.991
7

10.694.289

4.166.267

17

105.095.711

72.172.348

Maddi Duran Varl›klar

18

127.027.258

135.893.340

Maddi Olmayan Duran Varl›klar

19

641.665

636.994

Di¤er Duran Varl›klar

26

1.153.717

TOPLAM VARLIKLAR
‹liflikteki dipnotlar konsolide mali tablolar›n ayr›lmaz bir parças›d›r.

44

213.173.850
162.241

MAL‹ TABLOLAR VE
DENETÇ‹ RAPORLARI

142.660
613.135.661

419.963.720

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)

Dipnot
Referanslar›

Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl

Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl

Cari Dönem
31 Aral›k 2009

Geçmifl Dönem
31 Aral›k 2008

KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler

319.793.387

205.609.215

Finansal Borçlar

8

141.066.167

128.216.850

Di¤er Finansal Yükümlülükler

9

71.036.737

8.227.725

- ‹liflkili Taraflara Ticari Borçlar

37

810.768

287.895

- Di¤er Ticari Borçlar

10

40.544.159

51.674.064

Ticari Borçlar

Di¤er Borçlar
- ‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar

37

33.647.540

7.275.974

- Di¤er Borçlar

11

23.106.893

5.912.677

Dönem Kâr› Vergi Yükümlülü¤ü

35

1.257.762

--

Borç Karfl›l›klar›

22

7.276.028

3.263.992

Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler

26

1.047.333

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar

750.038
64.656.452

18.227.555

8

49.469.952

6.056.147

24

8.373.868

7.086.865

Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü

35

6.074.584

4.930.941

Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

26

738.048

153.602

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

ÖZKAYNAKLAR

228.685.822

196.126.950

Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar
Ödenmifl Sermaye

27

40.000.000

40.000.000

Sermaye Düzeltmesi Farklar›

27

56.061.369

56.061.369

De¤er Art›fl Fonlar›

27

74.881.785

74.881.785

Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler

27

23.989.963

17.809.527

Geçmifl Y›llar Kâr/Zararlar›

27

1.193.833

14.081.434

32.558.872

(6.707.165)

Net Dönem Kâr›/Zarar›
Az›nl›k Paylar›
TOPLAM KAYNAKLAR

--

-613.135.661

419.963.720

‹liflikteki dipnotlar konsolide mali tablolar›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
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ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
Ba¤›ms›z Denetimden Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl
Geçmifl
Dipnot
Referanslar›

Cari Dönem
31 Aral›k 2009

Geçmifl Dönem
31 Aral›k 2008

Sat›fl Gelirleri (net)

28

277.942.131

243.031.323

Sat›fllar›n Maliyeti (-)

28

(173.334.022)

(160.940.836)

104.608.109

82.090.487

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER

BRÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri (-)

29

(64.890.005)

(67.425.553)

Genel Yönetim Giderleri (-)

29

(21.583.166)

(20.352.745)

Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri (-)

29

(277.339)

(220.147)

Di¤er Faaliyet Gelirleri

31

39.904.919

51.524.716

Di¤er Faaliyet Giderleri (-)

31

FAAL‹YET KÂRI / (ZARARI)

(4.128.639)

(3.412.048)

53.633.879

42.204.710

Finansal Gelirler

32

36.704.494

38.460.248

Finansal Giderler (-)

33

(55.378.096)

(89.122.790)

34.960.277

(8.457.832)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER VERG‹ ÖNCES‹ KÂRI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)

35

(1.257.762)

--

-Ertelenmifl Vergi Gelir/(Gideri)

35

(1.143.643)

1.750.667

32.558.872

(6.707.165)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
Dönem Kâr/Zarar›n›n Da¤›l›m›
Az›nl›k Paylar›
Ana Ortakl›k Paylar›
Hisse Bafl›na Kay›p/Kazanç (Kr olarak)
Dönem kâr› / (zarar›)

--

--

32.558.872

(6.707.165)

0,81

(0,17)

32.558.872

(6.707.165)

--

50.285.000

Di¤er kapsaml› gelir:
Duran varl›klar de¤er art›fl fonundaki de¤iflim
Di¤er kapsaml› gelir kalemlerine iliflkin vergi gelir / giderleri

--

(3.156.903)

Di¤er kapsaml› gelir (vergi sonras›)

--

47.128.097

32.558.872

40.420.932

Toplam kapsaml› gelir
Toplam kapsaml› gelirin da¤›l›m›:
Az›nl›k paylar›
Ana ortakl›k paylar›
‹liflikteki dipnotlar konsolide mali tablolar›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
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--

--

32.558.872

40.420.932

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
Ba¤›ms›z Denetimden Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl
Geçmifl

Dipnot
Referanslar›

Cari Dönem
31 Aral›k 2009

Geçmifl Dönem
31 Aral›k 2008

A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMLARI
Net dönem kâr› / (zarar›) (+/-)

32.558.872

(6.707.165)
11.922.318

Düzeltmeler
18, 19

11.595.838

K›dem tazminat›ndaki de¤iflim (+)

Amortisman (+)

24

2.754.700

2.518.120

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ündeki de¤iflim (-)

35

1.143.643

(1.750.667)

Ertelenmifl finansman gider geliri, net (-/+)

10, 37

(1.326.473)

113.962

Faiz gideri (+)

33

27.035.323

18.072.288

Faiz geliri (-)

32

(11.470.034)

(8.141.669)

Gider ve di¤er karfl›l›k tahakkuklar› (+)

9.428.315

4.566.969

7

(6.528.022)

18.833.716

Yat›r›m amaçl› gayrimenkul makul de¤er (art›fl)

17

(32.924.250)

(46.351.000)

fiüpheli alacak giderindeki art›fl

10

3.008.961

2.166.510

Finansal varl›klar makul de¤er farklar›ndaki (azal›fl)/art›fl (-/+)

Stok de¤er düflüklü¤ündeki art›fl
Maddi varl›k sat›fl zarar› /kâr›, net (+/-)

13

--

698.194

30, 31

180.764

(109.056)

35.457.637

(4.167.480)

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kâr›
10, 11

(72.094.950)

(1.664.600)

‹liflkili taraflardan alacaklardaki (art›fl)

Di¤er ticari alacaklarda ve di¤er alacaklardaki (art›fl)

37

(1.372.159)

(3.994.349)

Stoklardaki azal›fl/(art›fl)

13

10.900.619

(10.416.223)

Di¤er dönen varl›klardaki azal›fl/(art›fl)

26

2.441.564

(9.928.532)

(1.011.057)

(142.660)

10, 11

(10.022.024)

18.212.432

37

26.906.829

(6.621.823)

11.192.424

(6.634.177)

2.398.883

(25.357.412)

Di¤er duran varl›klardaki (art›fl)
Di¤er ticari borçlarda ve di¤er borçlarda (azal›fl)/art›fl
‹liflkili taraflara ticari borçlardaki art›fl/(azal›fl)
Di¤er k›sa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki art›fl/(azal›fl)
Esas faaliyetlerde kullan›lan net nakit
B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMLARI
Maddi varl›k sat›n al›mlar› (-)

18

(3.702.057)

(8.812.639)

Maddi olmayan varl›k sat›n al›mlar› (-)

19

(44.323)

(98.549)

Maddi varl›k sat›fl› (+)

18

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit

831.633

389.980

(2.914.747)

(8.521.208)

(31.184.731)

(12.411.416)

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIfiLARI
Faiz ödemeleri (-)
Al›nan faizler (+)

11.470.034

8.141.669

Banka kredileri ve finansal kiralama borçlar›ndaki art›fl

8

60.412.530

35.110.321

Faktoring borçlar›ndaki art›fl/(azal›fl)

9

62.809.012

(22.508.089)

Di¤er finansal borç alacaklardaki (azal›fl)/art›fl

(81.237.862)

26.322.909

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit

22.268.983

34.655.394

Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net art›fl

21.753.119

776.774

Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

6

2.022.183

1.245.409

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

6

23.775.302

2.022.183

‹liflikteki dipnotlar konsolide mali tablolar›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
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ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› Anonim fiirketi (fiirket) 26 Ocak 1952 tarihinde kurulmufl, ‹stanbul’da
tescilli bir sermaye flirketidir. fiirket’in genel merkezinin adresi Yenibosna Merkez Mahallesi De¤irmenbahçe
Caddesi No. 63 Bahçelievler ‹stanbul’dur. fiirket’in ço¤unluk hisseleri Boyner Holding A.fi.’ye (Boyner Holding)
aittir. fiirket hisselerinin %15’i ilk kez 1991 y›l›nda halka arz edilmifl olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte
hisselerinin %20,80’i ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir. fiirket’in ortakl›k yap›s› afla¤›daki
gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Ortaklar

Pay Tutar›

Pay Oran› (%)

Pay Tutar›

Pay Oran› (%)

Boyner Holding

31.630.948

79,08

31.630.948

79,08

Di¤er ortaklar (*)

49.052

0,12

49.052

0,12

Halka arz (**)
Toplam

8.320.000

20,80

8.320.000

20,80

40.000.000

100,00

40.000.000

100,00

(*) Sermayenin %10'undan daha az›na sahip ortaklar›n pay tutar› toplam›n› göstermektedir.
(**) Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi. verilerine göre belirlenmifltir.

fiirket, faaliyetlerinin devam› niteli¤indeki flubeleri olan ve mamullerinin Almanya, ‹talya, Dubai ve ABD’de
pazarlanmas› amac›yla kurmufl oldu¤u Alticom GmBH, Alt›ny›ld›z Italia SRL, A&Y LLC ve Alt›ny›ld›z Corporation
ile gayrimenkul gelifltirme alan›nda faaliyet gösteren BYN Gayrimenkul Gelifltirme Anonim fiirketi (BYN) ve markal›
ürünler perakende ma¤azac›l›¤› alan›nda faaliyet gösteren AY Marka Ma¤azac›l›k Anonim fiirketi (AY Marka)
unvanl› ba¤l› ortakl›klar›n› ekli mali tablolarda konsolidasyona dahil etmifltir. fiirket’in ayr›ca Atatürk Havaliman›
Serbest Bölgesi’nde ayr› bir tüzel kiflili¤i olmayan flubesi bulunmakta olup, söz konusu flube de konsolidasyona
dahil edilmifltir. fiirket konsolide etti¤i ba¤l› ortakl›klar› ve serbest bölge flubesi ile beraber ilerleyen dipnotlarda
“Grup” olarak ifade edilecektir.
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle fiirket’in konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›n›n detay› afla¤›da gösterilmifltir:
fiirket ‹smi
AY Marka
BYN

Faaliyet Alan›

Sermayesi

‹fltirak Oran› (%)

Perakende Ma¤azac›l›k

23.834.133

100

Gayrimenkul Gelifltirme

2.000.000

100

Alticom GmBH

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

306.679

100

Alt›ny›ld›z Corporation

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

228.183

100

A&Y LLC

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

135.919

100

Alt›ny›ld›z Italia SRL

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

51.748

100

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket’in konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›n›n detay› afla¤›da gösterilmifltir:
fiirket ‹smi
AY Marka
BYN

Faaliyet Alan›

Sermayesi

‹fltirak Oran› (%)

Perakende Ma¤azac›l›k

23.834.133

100

Gayrimenkul Gelifltirme

2.000.000

100

Alticom GmBH

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

306.679

100

Alt›ny›ld›z Corporation

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

228.183

100

Alt›ny›ld›z Italia SRL

Tekstil Ürünleri Sat›fl ve Pazarlamas›

51.748

100

Ana faaliyet konusu kombine yünlü mensucat üretimi, konfeksiyonu ve pazarlamas›, perakende ma¤azac›l›k olan
Grup, faaliyetlerini yurt çap›nda yayg›n toplam 47 adet ma¤aza (2008 - 58 adet ma¤aza) ile sürdürmektedir.
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle Grup’un çal›flan personel say›s› s›ras›yla 1.997 ve 1.928 kiflidir.
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ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar
fiirket muhasebe kay›tlar›n›, Tek Düzen Hesap Plan›, Türk Ticaret Kanunu, Türk Vergi Kanunlar› ve Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun (SPK) yay›mlad›¤› ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na kote flirketler için geçerli olan Finansal
Raporlama Standartlar›na uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolar›n› da buna uygun olarak Türk Liras› (TL)
baz›nda haz›rlamaktad›r.
fiirket’in iliflikteki konsolide finansal tablolar› SPK’n›n 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan
Seri XI, 29 No’lu “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” (Tebli¤) hükümlerine uygun
olarak haz›rlanm›flt›r. Tebli¤’in 5. maddesine göre iflletmeler, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas›
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar›’n› (UMS/UFRS) uygularlar. Ancak Tebli¤’de yer alan Geçici Madde 2’ye
göre Tebli¤’in 5.maddesinin uygulanmas›nda, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) taraf›ndan yay›nlananlardan farklar› Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu
(TMSK) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulan›r. Bu kapsamda fiirket 31 Aral›k 2009 tarihinde
sona eren y›la iliflkin konsolide finansal sonuçlar›n› UMS/UFRS’lere uygun olarak haz›rlam›flt›r.
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal tablo ve dipnotlar›n haz›rlanmas›nda, SPK Karar Organ›’n›n 17 Nisan
2008 tarih ve 11/467 say›l› karar ile aç›klanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya
‹liflkin Esaslar Tebli¤i Uyar›nca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot Formatlar› Hakk›nda Duyuru”da belirtilen
esaslar kullan›lm›flt›r.
Mali Tablolar›n Onay›
Finansal tablolar yay›mlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 03 Mart 2010 tarihli toplant›s›nda onaylanm›fl ve Denetimden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Toros, Genel Müdür Zeki Çaputlu ve Finansman ve Bilgi Teknolojileri Grup
Direktörü Murat fianal taraf›ndan imzalanm›flt›r.
‹fllevsel ve Raporlama Para Birimi
fiirket’in ifllevsel ve raporlama para birimi TL’dir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l›
kanunun 1. maddesi ile 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca, 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras› (“YTL”) ve Yeni Kurufl’ta (“YKr”) yer alan “Yeni” ibareleri
kald›r›lm›flt›r. Bir önceki para birimi olan YTL de¤erleri Türk Liras›’na (“TL”) dönüfltürülürken 1 YTL, 1 TL’ye ve 1 YKr
ise 1 Kr’ye eflit tutulmaktad›r.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki ifllem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü belgenin
yan› s›ra ödeme ve de¤iflim araçlar›nda YTL’ye yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüflüm oran› ile TL cinsinden
yap›lm›fl say›lmaktad›r. Bu kapsamda 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle haz›rlanan kamuya aç›klanacak mali tablo ve
dipnotlar›, karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan önceki döneme ait tutarlar da dahil olmak üzere para birimi olarak
“TL” üzerinden sunulmufltur.
SPK’n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na istinaden mali tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme iflleminin
uygulanmas›n› gerektiren objektif koflullar›n gerçekleflmemifl olmas› ve SPK’n›n varolan verilere dayanarak ileride
bu koflullar›n gerçekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS) 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama) yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2009 tarihli bilançoda yer
alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan
girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise nominal de¤erlerden
tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.
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ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Standartlarda De¤ifliklikler ve Yorumlar
a) 2009 y›l›nda yürürlü¤e giren ve Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde etkisi olan de¤ifliklik ve
yorumlar
• UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”: Bu standart, tüm gelir ve giderlerin özsermaye de¤iflim tablosundan ayr› olarak
“Kapsaml› Gelir Tablosu’nda” gösterilmesini gerektirmektedir. fiirketler, tek bir gelir tablosunda veya iki ayr› tabloda
(Gelir Tablosu ve Kapsaml› Gelir Tablosu) sunum yapmakta serbest b›rak›lm›flt›r. Grup, tek bir tabloda sunum
yapmay› tercih etmifltir.
• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” : Bu standart, bölümlere göre raporlaman›n, kaynaklar›n tahsisi ve sonras›nda
performans›n de¤erlendirilmesinden sorumlu yetkili merciinin bak›fl aç›s›na göre haz›rlanan ve iç raporlamada
kullan›lan bölümleme kriterleri esas al›narak yap›lmas›n› gerektirmektedir. Bu standart, fiirket için ek faaliyet bölümlerinin
aç›klanmas› sonucu do¤urmam›flt›r.
b) 2009 y›l›nda yürürlü¤e giren ve Grup konsolide finansal tablolar› üzerinde etkisi olmayan de¤ifliklik
ve yorumlar
• UMS 38 (De¤ifliklik), ‘Maddi olmayan duran varl›klar’ (De¤ifliklik UMSK’n›n Nisan 2009’da yay›nlanan y›ll›k gelifltirme
projesi kapsam›nda yap›lm›flt›r). De¤ifliklik, bir iflletme kombinasyonuna dahil edilen maddi olmayan duran varl›klar›n
gerçe¤e uygun de¤erinin ölçülmesi konusunda aç›klama getirir ve her bir varl›¤›n ekonomik ömürlerinin birbirine
yak›n olmas› durumunda ise maddi olmayan duran varl›klar›n tek bir varl›k alt›nda grupland›r›lmas›na izin verir.
• UFRS 7 (De¤ifliklik), ‘Finansal Araçlar’ (1 Ocak 2009 tarihi itibariyle geçerlidir). De¤ifliklik, makul de¤er ölçümleri
ile ilgili sunulmas› gereken aç›klamalar› artt›rm›fl ve likidite riski konusunda mevcut bulunan kurallar› sa¤lamlaflt›rm›flt›r.
De¤ifliklik sadece ek aç›klamalar getirdi¤i için geçmifl y›l kârlar›na etkisi yoktur.
• UMS 1 (De¤ifliklik), ‘Finansal tablolar›n sunumu’ (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤ifliklik, özsermayede
kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan gelir gider de¤iflikliklerinin özsermaye de¤iflim tablosunda gösterilmesini
engellemekte, kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan de¤iflikliklerin ana ortakl›k paylar›ndan kaynaklanan
de¤iflikliklerden ayr› gösterilmesini öngörmektedir. Standarttaki de¤ifliklik sadece sunuma iliflkin olmas›ndan ötürü
birikmifl karlara etkisi yoktur.
• UFRS 2 (De¤ifliklik), ‘Hisse bazl› ödemeler’ (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Revize edilmifl standart,
hak edifl koflullar› ve iptal koflullar› ile ilgili de¤ifliklikleri içermektedir. De¤ifliklik, hak edifl koflullar›n›n; sadece hizmet
koflullar›n› ve performans koflullar›n› içerdi¤ini belirtmektedir. Hisse bazl› ödemelerin di¤er nitelikleri hak edifl koflulu
olarak kabul edilmemektedir. Di¤er nitelikler, çal›flanlar ve di¤er benzeri hizmet verenler ile yap›lan ifllemlerin itfa
tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erine dahil edilmelidir, di¤er bir deyiflle, bu nitelikler hak edilecek kazan›mlar›n say›s›n›
ya da itfa tarihinden sonraki de¤erlemelerini etkilemez. Tüm iptaller, flirket ya da di¤er partiler taraf›ndan yap›ld›¤›na
bak›lmaks›z›n ayn› flekilde muhasebelefltirilmelidir.
• UFRYK 17, ‘Parasal olmayan varl›klar›n hissedarlara da¤›t›m›’ (1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Bu
aç›klama, yedeklerin veya temettülerin da¤›t›m›nda bir flirketin parasal olmayan varl›klar› hissedarlara ne flekilde
da¤›taca¤›n› gösteren muhasebe düzenlemeleri hakk›nda rehber niteli¤indedir.
• UFRS 5; e¤er varl›klar, da¤›t›m› kuvvetle muhtemel ve da¤›t›ma haz›r ise, bu varl›klar›n da¤›t›m amaçl› elde tutulan
varl›klar olarak s›n›fland›r›lmas›n› öngörmektedir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
• UMS 27 (De¤ifliklik), ‘Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar’ (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Revize edilen standart, kontrol oran›nda de¤ifliklik olmad›¤› durumlarda kontrol gücü olmayan paylarla yap›lan tüm
ifllemlerin özsermayede gösterilmesini gerektirmekte olup, söz konusu ifllemlerin flerefiye ya da gelir ve gider
do¤urmayaca¤›n› düzenlemektedir. Revize edilen standart, kontrolün sona erdi¤i durumlarda nas›l muhasebelefltirilece¤ini
de belirlemektedir. Kontrolün sona erdi¤i iflletmede kalan hisselerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin yeniden belirlenmesini
ve ortaya ç›kan kay›p ve kazançlar›n gelir tablosunda muhasebelefltirmesini öngörmektedir.
• UFRS 3 (De¤ifliklik), ‘‹sletme birleflmeleri’ (1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Revize edilen standart,
iktisap yöntemi uygulamas›na devam etmekle birlikte önemli de¤ifliklikler getirmektedir. Revize edilen standart,
iktisap yöntemi ile iktisap yap›lmas› durumunda iktisap edilen varl›kta kontrol gücü olmayan paylar›n, gerçe¤e uygun
de¤erleri ya da iktisap edilen varl›¤›n net varl›klar› içindeki paylar›n›n de¤eri üzerinden ölçülebilece¤ini belirtmektedir.
‹ktisap ile iliskilendirilen tüm harcamalar›n giderlefltirilmesinin gerekti¤ini belirtmektedir.
• UFRS 5 (De¤ifliklik), ‘Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klar ve durdurulan faaliyetler’. Bu de¤ifliklik duran varl›klar›n
(veya elden ç›kar›lacak varl›k gruplar›n›n) sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k m› yoksa durdurulan faaliyetler olarak m›
s›n›fland›r›laca¤›na dair aç›klamalar› içerir. UMS 1’in 15 ve 125’inci paragraflar› baflta olmak üzere, söz konusu
standartta yer alan genel hükümlerle uyum sa¤lanmas› amac›yla, sat›fl amaçl› elde tutulan olarak s›n›fland›r›lan duran
varl›klar (veya elden ç›kar›lacak varl›k gruplar›) veya durdurulan faaliyetlere iliflkin ilave aç›klamalar›n yap›lmas› gerekebilir.
c) Standartlar, de¤ifliklikler ve daha önce fiirket taraf›ndan benimsenmemifl ve 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren etkin olmayan mevcut standartlara getirilen yorumlar
• UFRYK 9, “Sakl› Türev Ürünlerinin Yeniden De¤erlendirilmesi ve UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme
ve Ölçme - Sakl› Türev Ürünler (Düzenlemeler)”,
• UFRYK 17, “Nakit D›fl› Varl›klar›n Ortaklara Da¤›t›m›”,
• UFRYK 18, “Müflterilerden varl›k transferleri”,
• UFRS 2, “UFRS 2 ve UFRS 3 kapsam›”,
• UFRS 5, “Sat›n Amaçl› Elde Tutulan Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler konusunda gerekli dipnotlar”,
• UFRS 8, “Bölüm varl›klar› bilgisi dipnotlar›”,
• UMS 1, “Dönüfltürülebilir araçlar için dönen/duran varl›k s›n›fland›rmas›”,
• UMS 7, “Muhasebelefltirilmemifl varl›klar için yap›lan harcamalar›n s›n›fland›r›lmas›”,
• UMS 17, “Arazi ve bina kiralamalar›n›n s›n›fland›r›lmas›”,
• UMS 18, “‹flletmenin temsilci mi yoksa vekil mi olarak hareket etti¤inin belirtilmesi”,
• UMS 36, “fierefiye de¤er düflüklü¤ü testi için muhasebe birimi”,
• UMS 38, “UFRS 3 (De¤ifliklik)’den do¤an önemli ek düzenlemeler”,
• UMS 38, “‹fl birleflmesinde sat›n al›nan maddi olmayan varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erinin ölçülmesi”,
• UMS 39, “Kredi peflin ödeme cezalar›n›n yak›n iliflkili türev araçlar olarak muamele edilmesi”,
• UMS 39, “‹fl birleflmesi sözleflmeleri için kapsam muafiyeti”,
• UMS 39, “Nakit ak›fl riskinden korunma ifllemi muhasebesi”,
• UMS 39, “‹flletme içi sözleflmeleri kullanarak riskten korunma”,
• UFRYK 9 ve UFRS 3 (De¤ifliklik), “kapsam›”,
• UFRYK 16, “Yurtd›fl› faaliyetlerdeki net yat›r›m›n riskten korumas›”
Yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde
önemli bir etki yaratmayaca¤› beklenmektedir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide bilanço ve gelir tablosu afla¤›daki esaslara göre düzenlenmifltir:
Konsolidasyona dahil edilen ve yurtd›fl›nda faaliyet gösteren flube benzeri ba¤l› ortakl›klar›n uygulad›klar› muhasebe
politikalar› gerekli oldu¤u hallerde de¤ifltirilerek fiirket’in muhasebe politikalar›na uygun hale getirilmifl ve ifllemleri
fiirket’in ifllemleri gibi de¤erlemeye tabi tutulmufltur. Bu çerçevede, parasal kalemler bilanço tarihindeki piyasa kurlar›
kullan›larak, parasal olmayan kalemler ise ifllem tarihindeki veya makul de¤erlerin belirlendi¤i tarihteki geçerli piyasa
kurlar› üzerinden TL’ye çevrilmifltir. Çevrim iflleminden kaynaklanan kur farklar› konsolide gelir tablosu ile iliflkilendirilmifltir.
fiirket, konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›n %100’üne sahip oldu¤u için, üçüncü flah›slara ait Özsermaye ve Net Kar
bulunmad›¤›ndan, Ana Ortakl›k D›fl› Pay yoktur.
Konsolidasyona tabi ba¤l› ortakl›klara ilk kurulufl tarihinden itibaren ifltirak edildi¤inden dolay› flerefiye ortaya
ç›kmamaktad›r.
fiirket’in ve ba¤l› ortakl›klar›n ödenmifl sermayesi ve bilanço kalemleri toplanm›flt›r; yap›lan toplama iflleminde,
konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirlerinden olan alacak ve borçlar› karfl›l›kl› indirilmifltir.
Konsolide bilançonun ödenmifl sermayesi fiirket’in ödenmifl sermayesidir; konsolide bilançoda ba¤l› ortakl›klar›n
ödenmifl sermayesi yer almam›flt›r.
fiirket’in ve ba¤l› ortakl›klar›n gelir tablosu kalemleri ayr› ayr› toplan›p, yap›lan toplama iflleminde konsolidasyon
yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirine yapm›fl olduklar› mal ve hizmet sat›fllar›, toplam sat›fl tutarlar›ndan ve sat›lan
mal maliyetinden indirilmifltir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n stoklar›na iliflkin bu ortakl›klar aras›ndaki
mal al›m-sat›m›ndan do¤an kar, konsolide mali tablolarda stoklardan düflülerek sat›lan mal›n maliyetine eklenmifl,
zarar ise stoklara eklenerek sat›lan mal›n maliyetinden düflürülmüfltür. Stoklar üzerindeki grup içi kar›n eliminasyonu
için stok devir h›z› yöntemi kullan›lm›flt›r. Konsolidasyon yöntemine tabi ortakl›klar›n birbirleriyle olan ifllemleri nedeniyle
oluflmufl gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karfl›l›kl› mahsup edilmifltir.
Netlefltirme/Mahsup
Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var olmas›, net olarak ödenmesi veya tahsilinin
mümkün olmas› veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin efl zamanl› olarak gerçekleflebilmesi
halinde, bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.
Has›lat
Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u, sat›flla ilgili ekonomik faydan›n iflletmeye akaca¤›n›n
muhtemel olmas› ve gelir tutar›n›n güvenilir bir flekilde hesaplanabildi¤i durumda gelir oluflmufl say›l›r. Döneme has›lat
kaydedilen sat›fllar için geçmifl deneyimler ve di¤er ilgili veriler çerçevesinde iade ve indirimler için karfl›l›k ayr›lmaktad›r.
Ayn› ifllem ile ilgili has›lat ve giderler eflanl› mali tablolara al›nmaktad›r.
Sat›fl karfl›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin al›nd›¤› durumlarda has›lat, söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin
tutar›d›r. Ancak, fiirket sat›fllar› büyük ölçüde vadeli olarak gerçeklefltirilmekte ve sat›fl bedelinin makul de¤eri,
alacaklar›n bugünkü de¤erine indirgenmesi suretiyle bulunmaktad›r. Alacaklar›n bugünkü de¤erinin belirlenmesinde;
sat›fl bedelinin nominal de¤erini, ilgili mal veya hizmetin peflin sat›fl fiyat›na indirgeyen faiz oran› kullan›l›r. Sat›fl
bedelinin nominal de¤eri ile bu flekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere
yans›t›lmaktad›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Has›lat (Devam›)
Has›lat olarak kay›tlara al›nan tutarlar›n tahsilinin flüpheli hale gelmesi durumunda, ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›,
has›lat tutar›n›n düzeltilmesi suretiyle de¤il, bir gider olarak mali tablolara al›n›r.
Net sat›fllar, indirimler ve iadeler düflüldükten sonraki faturalanm›fl sat›fl bedelinden oluflmaktad›r.
Stoklar
Stoklar net gerçekleflebilir de¤er veya maliyet bedelinden düflük olan› ile de¤erlenmifltir. Stok maliyetleri “Ayl›k A¤›rl›kl›
Ortalama Maliyet” yöntemi kullan›larak belirlenmektedir. Net gerçekleflebilir de¤er, sat›fl fiyat›ndan stoklar›n sat›fl›n›
gerçeklefltirebilmek için gerekli sat›fl maliyetlerinin düflülmesi suretiyle bulunan de¤erdir.
Vadeli stok al›mlar› için, söz konusu varl›¤›n elde etme maliyeti peflin fiyat›na indirgenir. Bu durumda, toplam ödeme
tutar› ile peflin fiyat aras›ndaki fark, ilgili dönem boyunca faiz gideri olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Maddi Varl›klar
Maddi duran varl›klar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç de¤erleri ve
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren girifllerin maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman ve varsa kal›c› de¤er kay›plar›
düflülerek ifade edilmifllerdir. Amortisman maddi duran varl›klar›n ekonomik ömürleri dikkate al›narak normal (do¤rusal)
amortisman yöntemine göre k›st baz›nda hesaplanmaktad›r.
Maddi varl›klar›n ortalama ekonomik ömürleri göz önüne al›narak belirlenen amortisman oranlar› afla¤›da belirtilmifltir:
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makineler
Tesis ve Cihazlar
Tafl›t Araç ve Gereçleri
Döfleme ve Demirbafllar
Özel Maliyetler

%4 - %25
%2 - %20
%7 - %12
%5 - %25
%15 - %25
%7 - %25
%20

fiirket, yasal kay›tlar›nda, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu’nda ele al›nan enflasyon
muhasebesi uygulamas› kapsam›nda tüm sabit k›ymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutmufltur. fiirket yasal
kay›tlar›nda 2004 ve sonras›nda edinilen sabit k›ymetler için Vergi Usul Kanunu’nda faydal› ömürlere yönelik yap›lan
yeni düzenlemeler çerçevesinde amortisman ay›rmakta, ancak k›st uygulamamaktad›r.
fiirket’in konsolide mali tablolar›nda gösterilen arazisi ilk olarak 8 Aral›k 2003’te daha sonra da 21 Mart 2005 ve
15 Aral›k 2008’de ba¤›ms›z profesyonel bir de¤erleme kuruluflu taraf›ndan ekspertiz incelemesine tabi tutulmufl
ve arazinin enflasyon düzeltmesi sonras› kay›tl› de¤eri rayiç de¤erine getirilerek mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Oluflan
de¤er art›fllar› Özsermaye hesab› içerisinde yer alan “de¤er art›fl fonu” hesab›na yans›t›lm›flt›r.
Maddi duran varl›klar›n herhangi bir parças›n› de¤ifltirmekten do¤an giderler bak›m onar›m maliyetleri ile birlikte
aktiflefltirilmektedir. Sonradan ortaya ç›kan di¤er harcamalar söz konusu varl›¤›n gelecekteki ekonomik faydas›n›
artt›r›c› nitelikte ise aktiflefltirilebilirler. Tüm di¤er gider kalemleri tahakkuk esas›na göre gelir tablosunda
muhasebelefltirilmektedir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Maddi Varl›klar (Devam›)
Maddi varl›k için yap›lan ödeme taksitlendirilirse, bu varl›¤›n elde etme maliyeti peflin fiyat›na eflit olarak belirlenir.
Bu durumda, toplam ödeme tutar› ile peflin fiyat› aras›ndaki fark, aktiflefltirmeye izin verilen durumlar hariç, kredi
dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma maliyetleri, elemanlar›n
e¤itim maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir müflteri kesimiyle ifl yapma maliyetleri, genel yönetim maliyetleri
gibi maliyetler, maddi varl›¤›n al›fl fiyat›na dahil olmad›klar›ndan ve varl›¤›, yönetimin amaçlar› do¤rultusunda faaliyet
gösterebilmesi amac›yla gerekli pozisyona ve ifller duruma getirmek için katlan›lmad›klar›ndan, varl›kla do¤rudan
iliflkilendirilemez, dolay›s›yla elde etme maliyetine dahil edilmemektedir.
Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar, tan›mlanabilir olmas›, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmas› ve gelecekte elde edilmesi
beklenen bir ekonomik faydan›n varl›¤› kriterlerine göre mali tablolara al›nmaktad›r. Bu çerçevede, e¤itim faaliyetlerine
iliflkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine iliflkin harcamalar, k›smen veya tamamen yeniden organizasyona
iliflkin harcamalar ve maddi varl›klar›n maliyetine dahil edilebilenler hariç bafllang›ç faaliyetlerine iliflkin harcamalar
gerçekleflti¤i anda gider olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Maddi olmayan duran varl›klar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç
de¤erleri ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren girifllerin maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman ve varsa kal›c›
de¤er kay›plar› düflülerek ifade edilmifllerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varl›klar için do¤rusal
amortisman yöntemi kullan›larak k›st baz›nda hesaplanm›flt›r. Maddi olmayan duran varl›klar 5 y›l içinde itfa edilmektedir.
Vergi mevzuat› çerçevesinde yap›lan amortisman hesaplamalar›nda da ayn› faydal› ömürler ve do¤rusal amortisman
yöntemi kullan›lmaktad›r, ancak k›st uygulanmamaktad›r.
Maddi olmayan varl›k için yap›lan ödeme taksitlendirilirse, bu varl›¤›n elde etme maliyeti peflin fiyat›na eflit olarak
belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutar› ile peflin fiyat› aras›ndaki fark, aktiflefltirmeye izin verilen durumlar hariç,
kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
fiirket, her bir bilanço tarihinde, bir varl›¤a iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n›
de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. E¤er söz konusu
varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak
tutar›ndan yüksekse de¤er düflüklü¤ü meydana gelmifltir. Geri kazan›labilir tutar varl›¤›n net sat›fl fiyat› ile kullan›m
de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n sürekli kullan›m›ndan ve faydal› ömrü sonunda
elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir. De¤er düflüklü¤ü
kay›plar› gelir tablosunda muhasebelefltirilir.
Bir alacakta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er düflüklü¤ünün
kay›tlara al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Di¤er
varl›klarda oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, geri kazan›labilir tutar belirlenirken kullan›lan tahminlerde bir de¤ifliklik
oldu¤u takdirde geri çevrilir. De¤er düflüklü¤ü kayb›n›n iptali nedeniyle varl›¤›n kay›tl› de¤erinde meydana gelen art›fl,
önceki y›llarda hiç de¤er düflüklü¤ü kayb›n›n mali tablolara al›nmam›fl olmas› halinde belirlenmifl olacak kay›tl› de¤eri
(amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aflmamal›d›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Borçlanma Maliyetleri
Amaçland›¤› flekilde sat›fla veya kullan›ma haz›r hale getirilmesi için bir süre gereken özellikli varl›klarla do¤rudan
iliflkisi kurulan borçlanma maliyetleri söz konusu özellikli varl›¤›n bir parças› olarak aktiflefltirilir. Özellikli bir varl›¤›n
amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda,
borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine son verilir. Bunun d›fl›ndaki tüm borçlanma maliyetleri katlan›lan dönem
içerisinde gider olarak mali tablolara al›n›r.
Finansal Araçlar
S›n›fland›rma
fiirket’in finansal varl›klar› nakit ve nakit benzeri varl›klar ile ticari alacaklardan ve iliflkili flirketlere kulland›r›lan k›sa
vadeli plasman kredilerinden oluflmaktad›r. Ayr›ca, fiirket’in aktif bir piyasada ifllem gören flirketlerdeki hisse senetleri,
“Makul De¤erli Finansal Varl›klar”, aktif bir piyasada ifllem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir flekilde tespit
edilemeyen finansal varl›klar› ise “Sat›lmaya Haz›r Varl›klar” olarak uzun vadeli finansal varl›klar k›sm›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.
fiirket’in finansal borçlar›, ticari borçlar ile faizli borçlar›n› içermektedir. ‹flletme kaynakl› alacaklar, fiirket’in ticari
alacaklar›ndan ve iliflkili flirketlerden alacaklardan oluflmaktad›r. Banka kredileri, finansal kiralama borçlar›, tahvil
borçlar›, faktoring borçlar› ve ticari borçlar ise finansal borçlar olarak s›n›flanm›flt›r.
Muhasebelefltirme
Finansal varl›klar fiirket’e transfer edildikleri gün, borçlar ise fiirket’ten transfer edildikleri gün muhasebelefltirilirler.
De¤erleme
Bir finansal varl›k ya da finansal borç ilk defa mali tablolara al›n›rken maliyeti üzerinden de¤erlenir. Bu maliyet, verilen
(bir varl›k olmas› durumunda) veya al›nan (bir yükümlülük olmas› durumunda) bedelin makul de¤eridir. Makul de¤er,
finansal varl›k ve yükümlülüklerin, zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda, istekli taraflar aras›nda gerçekleflecek
bir cari ifllemde el de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa teflkilatlanm›fl bir piyasada ifllem gören fiyat› ile en iyi flekilde
belirlenir. Elde etme veya ihraçla do¤rudan iliflkilendirilebilir ifllem maliyetleri, finansal varl›¤›n veya finansal borcun
ilk de¤erlemesine dahil edilir.
Tüm ticari finansal araçlar ve makul de¤erli finansal varl›klar olarak s›n›flanan hisse senetleri kayda al›nmalar›n› izleyen
dönemlerde makul de¤erleri üzerinden de¤erlenirler. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören hisse
senetlerindeki makul de¤er de¤ifliklikleri gelir tablosu ile iliflkilendirilmektedir. Ancak, teflkilatlanm›fl bir piyasada ifllem
gören bir fiyat› bulunmayan ve makul de¤eri güvenilir bir flekilde tespit edilemeyen finansal araçlar maliyet de¤erleri
üzerine ifllem maliyetleri ve bir de¤er düflüklü¤ü bulunmas› durumunda, de¤er düflüklü¤ü için ayr›lan karfl›l›k göz
önüne al›narak de¤erlenirler.
Sabit bir vadesi olmayan ticari finansal varl›klar ve borçlar elde etme maliyeti üzerinden de¤erlenir. Sabit bir vadesi
olan ticari olmayan finansal borçlar, iflletme kaynakl› alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varl›klar, bir de¤er
düflüklü¤ü bulunmas› durumunda, de¤er düflüklü¤ü için ayr›lan karfl›l›k düflüldükten sonra etkin faiz yöntemi
kullan›lmak suretiyle iskontolu maliyet üzerinden de¤erlenir. ‹lk ifllem maliyetleri dahil olmak üzere primler ve indirimler
de ilgili enstrüman›n maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oran›yla iskontoya tabi tutulur.
fiüpheli alacak tutar›na karfl›l›k ayr›lmas›n› takiben, flüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi
durumunda, tahsil edilen tutar ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›ndan düflülerek di¤er gelirlere kaydedilir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Finansal Araçlar (Devam›)
Makul de¤er ile de¤erlendirme prensipleri
Aktif bir piyasada ifllem gören finansal varl›klar›n de¤erlemesinde ;
- Elde bulundurulan bir varl›k veya ihraç edilecek bir borç için uygun piyasa fiyat kotasyonunun bekleyen güncel
emirler aras›ndaki en iyi al›fl emri iken, elde bulundurulan bir borç veya elde edilecek bir varl›k için bekleyen güncel
emirler aras›ndaki en iyi sat›fl emri oldu¤u;
- Güncel en iyi al›fl ve en iyi sat›fl emirlerinin bulunmamas› durumunda; ifllem tarihi ile bilanço tarihi aras›nda
ekonomik koflullarda önemli bir de¤ifliklik olmad›¤› sürece, en yak›n zamanl› gerçekleflen ifllemin fiyat›n›n cari makul
de¤ere iliflkin bir kan›t oluflturaca¤›,
hususlar› dikkate al›nmaktad›r.
Finansal araçlar›n makul de¤eri
Makul de¤er, zorunlu sat›fl veya tasfiye d›fl›nda taraflar›n r›zas› dahilindeki bir ifllemde, bir finansal arac›n al›m sat›m›n›n
yap›labilece¤i tutard›r. Mevcut olmas› durumunda kota edilmifl piyasa fiyat› makul de¤eri en iyi biçimde yans›t›r.
fiirket, finansal araçlar›n tahmini makul de¤erlerini, halihaz›rda mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemlerini
kullanarak belirlemifltir. Ancak, piyasa bilgilerini de¤erlendirip gerçek de¤erleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme
gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, her zaman, fiirket’in cari bir piyasa iflleminde elde
edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.
Finansal araçlar›n makul de¤erinin tahmini için kullan›lan yöntem ve varsay›mlar afla¤›daki gibidir:
Yabanc› para cinsinden bakiyeler bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bu
bakiyelerin kay›tl› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin de dahil oldu¤u belirli finansal varl›klar maliyet de¤erleri ile tafl›n›rlar ve k›sa vadeli
olmalar› sebebiyle kay›tl› de¤erlerinin yaklafl›k olarak makul de¤erlerine eflit oldu¤u öngörülmektedir.
Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›yla beraber makul de¤eri yans›tt›¤› öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
K›sa vadeli olmalar› sebebiyle banka kredileri ve di¤er parasal borçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaflt›¤›
varsay›lmaktad›r.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Finansal Araçlar (Devam›)
Muhasebe kay›tlar›ndan ç›kar›lma
Finansal varl›klar, fiirket bu varl›klar üzerindeki sözleflmeye ba¤l› haklar›n› kaybetti¤i zaman muhasebe kay›tlar›ndan
ç›kar›l›r. Bu olay finansal varl›klar sat›ld›¤›, süresi doldu¤u veya haklar›ndan feragat edildikleri zaman gerçekleflir. fiirket,
ticari alacaklar›n›n bir k›sm›n› yerel faktoring flirketlerine “kabili rücu” olarak devretmektedir. fiirket söz konusu k›rd›r›lan
ticari alacaklar›na iliflkin risklerini tamam›yla faktoring flirketine devretmedi¤inden ve vadesinden erken tahsil edilen
alacaklara konu teflkil eden mebla¤lar›n faktoring flirketleri taraf›ndan herhangi bir nedenle k›smen veya tamamen tahsil
edilememesi halinde faktoring flirketlerinin mezkur mebla¤lar için fiirket’e rücu etme haklar› bulundu¤undan k›rd›rma
ifllemine konu olan alacak tutar› iliflikteki konsolide mali tablolardan ç›kar›lmam›fl, faktoring flirketlerinden temin edilen
tutar ise iliflikteki konsolide mali tablolara di¤er finansal yükümlülük olarak yans›t›lm›flt›r. Faktoring ifllemine iliflkin faiz
gideri tahakkuk esas›na göre mali tablolara kaydedilmektedir. Finansal borçlar, yükümlülükler yerine getirildi¤i, iptal
edildi¤i veya süresi doldu¤unda kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.
Kur De¤ifliminin Etkileri
fiirket, yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri TL’ye çevirirken ifllem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar›
esas almaktad›r. Bilançoda yer alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz
kurlar› kullan›larak TL’ye çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin TL’ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin
ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Konsolidasyona dahil edilen ve yurtd›fl›nda faaliyet gösteren flube benzeri ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›nda parasal
kalemler bilanço tarihindeki piyasa kurlar› kullan›larak, parasal olmayan kalemler ise ifllem tarihindeki veya makul
de¤erlerin belirlendi¤i tarihteki geçerli piyasa kurlar› üzerinden Türk Liras›’na çevrilmifltir. Çevrim iflleminden kaynaklanan
kur farklar› konsolide gelir tablosu ile iliflkilendirilmifltir.
Hisse Bafl›na Kazanç
‹liflikteki gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kar/(zarar), net kar›n/(zarar›n) dönem boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesi suretiyle hesaplanm›flt›r.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
fiirket, bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar›
bu yeni duruma uygun flekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen
hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde mali tablo dipnotlar›nda
aç›klan›r.
Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
Karfl›l›klar ancak ve ancak fiirket’in geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal)
varsa, bu yükümlülük sebebiyle iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve
yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb›
önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar ileride oluflmas› muhtemel giderleri bugünkü piyasa de¤erlerine getiren ve gereken
durumlarda yükümlülü¤e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oran›yla indirgenmifl de¤eriyle yans›t›lmaktad›r.
‹ndirgenmenin kullan›ld›¤› durumlarda, karfl›l›klardaki zaman fark›ndan kaynaklanan art›fl faiz gideri olarak kay›tlara
al›nmaktad›r. Karfl›l›k olarak mali tablolara al›nmas› gerekli tutar›n belirlenmesinde, bilanço tarihi itibariyle mevcut
yükümlülü¤ün ifa edilmesi için gerekli harcama tutar›n›n en gerçekçi tahmini esas al›n›r. Bu tahmin yap›l›rken mevcut
tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal›d›r.
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Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar
fiarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve mali tablo dipnotlar›nda aç›klanmaktad›r.
fiarta ba¤l› yükümlülük olarak iflleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar›n
iflletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda bu flarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir tahminin
yap›lamad›¤› durumlar hariç, olas›l›ktaki de¤iflikli¤in oldu¤u dönemin mali tablolar›nda karfl›l›k olarak mali tablolara
al›n›r.
Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar
Bir muhasebe politikas› de¤ifltirildi¤inde, mali tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere iliflkin toplam
düzeltme tutar› bir sonraki dönem birikmifl karlara al›n›r. Önceki dönemlere iliflkin di¤er bilgiler de yeniden
düzenlenir. Muhasebe politikalar›ndaki de¤iflikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen
dönemlerin faaliyet sonuçlar›na etkisi oldu¤unda; de¤iflikli¤in nedenleri, cari döneme ve önceki dönemlere iliflkin
düzeltme tutar›, sunulandan daha önceki dönemlere iliflkin düzeltme tutarlar› ve karfl›laflt›rmal› bilginin yeniden
düzenlendi¤i ya da afl›r› bir maliyet gerektirdi¤i için bu uygulaman›n yap›lmad›¤› kamuya aç›klan›r.
Bir muhasebe tahminindeki de¤iflikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme iliflkinse, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde;
gelecek dönemlere de iliflkinse, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net
dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde mali tablolara yans›t›l›r.
Bir hatan›n düzeltme tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Bir hata, ortaya ç›kt›¤› önceki dönemlere iliflkin
karfl›laflt›rmal› tutarlar›n yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama döneminden önce meydana geldi¤inde,
söz konusu döneme ait birikmifl karlar hesab›n›n yeniden düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden
düzenlenmesi afl›r› bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait karfl›laflt›rmal› bilgiler yeniden düzenlenmemekte,
bir sonraki dönemin birikmifl karlar hesab›, söz konusu dönem bafllamadan önce hatan›n kümülatif etkisiyle
yeniden düzenlenmektedir.
Kiralama ‹fllemleri
Finansal Kiralama
Kiraya konu olan varl›¤›n sahipli¤ine iliflkin risk ve getirilerin fiirket’te bulundu¤u kiralama ifllemleri finansal kiralama
olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit k›ymetler fiirket’in bilançosunda, ilgili varl›¤›n
makul de¤eri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan› üzerinden aktifte bir varl›k, pasifte
ise eflit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu flekilde aktifte izlenen varl›klar›n amortisman›, di¤er benzer varl›klar
için uygulanan politikalara uygun olarak ayr›l›r. Kira süresinin kiralanan varl›¤›n faydal› ömründen k›sa olmas› ve
kira süresi sonunda ilgili varl›¤›n fiirket taraf›ndan sat›n al›nmas›n›n makul flekilde kesin olmad›¤› durumlarda,
aktifte yer alan kiralanan varl›k kira süresi içerisinde; kiralanan varl›¤›n faydal› ömrünün kira süresinden k›sa olmas›
durumunda ise faydal› ömrü içinde amorti edilir. Bilançodaki finansal kiralama yükümlülü¤ü anapara geri ödemeleri
yoluyla azalt›l›rken, kira ödemelerinin finansal gider k›sm›, kiralama süresi boyunca olufltu¤u döneme ait gelir
tablosuna kaydedilir.
Operasyonel Kiralama
Kiraya veren taraf›n kiralanan varl›¤›n tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttu¤u kiralamalar operasyonel kiralama
olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca do¤rusal olarak gider
kaydedilmektedir.
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2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
‹liflkili Taraflar
Bu rapor kapsam›nda fiirket’in hissedarlar›, Boyner Grubu flirketleri, bunlar›n yöneticileri, ayr›ca bu flirketler taraf›ndan
kontrol edilen veya onlarla ilgili olan di¤er flirketler ve yöneticileri iliflkili taraf olarak kabul edilmifltir. ‹liflkili taraflarla
yap›lan ifllem, iliflkili taraflar aras›nda kaynaklar›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karfl›l›¤› olup olmad›¤›na
bak›lmaks›z›n transferidir. ‹liflkili taraflarla olan ifllemler mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
Durdurulan Faaliyetler
‹flletmelerin, durdurulan faaliyetle do¤rudan iliflkilendirilebilen varl›klar›n›n hemen hemen bütününe iliflkin ba¤lay›c›
bir sat›fl sözleflmesine taraf olmas› ya da yönetim kurulu veya benzer nitelikteki yönetim organ›n›n durdurma ile ilgili
olarak ayr›nt›l› ve resmi bir plan› onaylamas› veya söz konusu planla ilgili duyuru yapmas› halinde kamuya aç›klama
yap›l›r. Durdurulan faaliyetlerin mali tablolara al›nma ve de¤erleme prensipleri konusunda varl›klarda de¤er düflüklü¤ü,
karfl›l›klar, flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler, maddi varl›klar ve çal›flanlara sa¤lanan faydalar kapsam›ndaki ilgili
hükümlere uyulur.
Devlet Teflvik ve Yard›mlar›
Makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teflvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teflvikleri, elde edilmesi
için gerekli flartlar›n iflletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teflvikin iflletme taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair
makul bir güvence olufltu¤unda mali tablolara al›n›r. Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat koflullar›n›n
iflletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine dair makul bir güvence oluflmas› durumunda devlet teflviki olarak kabul edilir.
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, maliyetinin güvenilir bir flekilde ölçülmesinin mümkün olmas› ve gelecek ekonomik
faydalar›n olas› olmas› durumunda maliyet de¤eri üzerinden mali tablolara al›nmaktad›r. ‹lk kay›t sonras›nda yat›r›m
amaçl› gayrimenkuller maliyet esas›na göre veya makul de¤erlerinin güvenilir bir flekilde tahmin edilebilmesi halinde
makul de¤erleriyle de¤erlemeye tabi tutulmakta ve maddi varl›klar bafll›kl› bölümde belirtilen hususlar çerçevesinde
muhasebelefltirilmektedir. fiirket’in yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri içi makul de¤er modeli kullan›lmaktad›r.
Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Haz›rlanan mali tablolarda, fiirket’in bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar
Vergisi yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü dönem sonucunun kanunen kabul
edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al›narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya aktifi, söz konusu geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlar›nda yapacaklar› tahmin edilen art›fl ve azal›fl oranlar›nda iliflikteki mali tablolara yans›t›lmaktad›rlar.
Ertelenmifl vergi aktifi, gelecek dönemlerde vergi avantaj›n›n sa¤lanmas› olas› durumlarda ayr›l›r. Bu alacaktan art›k
yararlan›lamayaca¤› anlafl›ld›¤› oranda ilgili aktiften silinir. Kullan›lmayan mali zarardan veya kullan›lmayan vergi indirim
ve istisnalar›ndan faydalanmaya yetecek kadar yeterli mali kar›n oluflaca¤› konusunda ikna edici bir kan›t sunulabilmesi
veya yeterli vergilendirilebilir geçici farklar›n bulunmas› halinde, kullan›lmayan mali zarar›ndan veya kullan›lmayan
vergi indirim ve istisnalar›ndan kaynaklanan ertelenen bir vergi varl›¤› mali tablolara al›n›r. Bu tür durumlarda, ertelenen
vergi varl›¤›n›n tutar› ve söz konusu varl›¤›n kay›tlara yans›t›lmas›n› destekleyen kan›t›n niteli¤i hakk›nda mali tablo
dipnotlar›nda aç›klama yap›l›r.
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31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
2. F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (DEVAMI)
Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, fiirket, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ifl kanununda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki
sebeplerle istihdam› sona eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme
tutarlar› bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan› esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›,
tüm çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine göre hesaplanarak
iliflikteki mali tablolarda yans›t›lm›flt›r.
Emeklilik Planlar›
fiirket’in emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.
Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde
s›n›fland›r›larak raporlan›r. Nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit, banka mevduat›, haz›r
de¤er niteli¤indeki çekler ile vadesi 3 ay veya daha k›sa olan menkul k›ymetler toplam›ndan faizsiz kredilerin
düflülmesi suretiyle gösterilmektedir.
3. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
fiirket’in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle iflletme birleflmeleri kapsam›nda herhangi bir ifllemi
bulunmamaktad›r.
Bununla birlikte, Yönetim Kurulu’nun 19 Haziran 2008 tarihli toplant›s›nda al›nan karara istinaden, fiirket’e ait
olan “Markal› ürünler (NetWork, Fabrika, Que) perakende ma¤azac›l›¤›” alan›nda faaliyet gösteren hizmet
iflletmesinin, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri, “Anonim ve Limited fiirketlerin K›smi Bölünme
‹fllemlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›ndaki Tebli¤”i ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümlerine göre,
yeni kurulacak bir anonim flirkete, net kay›tl› de¤erleri ile ayni sermaye olarak konulmas› suretiyle k›smi bölünmesine
iliflkin yasal ifllemler bafllat›larak 12 A¤ustos 2008 tarihinde olumlu bilirkifli raporu al›nm›fl, 14 A¤ustos tarihinde
SPK’ya baflvuru yap›lm›flt›r. SPK, B.02.1.SPK.0.13-1621 say›l› yaz›s› ile k›smi bölünme ifllemine izin vermifltir.
K›smi bölünme ifllemi neticesinde 17 Ekim 2008 tarihi itibariyle kurulan flirket AY Marka Ma¤azac›l›k Anonim
fiirketi (“AY Marka”) unvan›n› alm›flt›r. K›smi bölünme neticesinde kurulan AY Marka’n›n sermayesi 23.834.133
TL olup sermayenin 23.834.132,30 TL’lik k›sm› fiirket’e aittir.
4. ‹fi ORTAKLIKLARI
Grup’un 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle ifl ortakl›klar› kapsam›nda herhangi bir ortakl›¤›
bulunmamaktad›r.
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
fiirket’in ifl faaliyetleri, sa¤lad›¤› hizmet ve ürünlerin içeri¤ine ba¤l› olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir.
fiirket’e ait olan “Markal› ürünler (NetWork, Fabrika, Que) perakende ma¤azac›l›¤›” alan›nda faaliyet gösteren
hizmet iflletmesi, k›smi bölünme ifllemi neticesinde 17 Ekim 2008 tarihi itibariyle kurulan flirket AY Marka Ma¤azac›l›k
Anonim fiirketi (“AY Marka”) ünvan›n› alm›flt›r. fiirket’in ifl alanlar› hakk›ndaki bilgiler, fiirket’in 31 Aral›k 2009 tarihi
itibariyle mensucat, konfeksiyon ve AY Marka Ma¤azac›l›k faaliyetlerinden elde edilen kazanc› ve kâr bilgilerini
içermektedir.

1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Ortaklar

Mensucat

Sat›fl gelirleri

Konfeksiyon

Ay Marka Da¤›t›lmam›fl

Eliminasyon

Toplam

99.653.309

70.383.919

159.327.441

--

(51.422.538)

277.942.131

(81.688.988)

(58.183.813)

(82.735.446)

--

49.274.225

(173.334.022)

Brüt kâr

17.964.321

12.200.106

76.591.995

--

(2.148.313)

104.608.109

Pazarlama, sat›fl ve
da¤›t›m giderleri (-)

(5.041.167)

(1.992.367)

(57.856.471)

--

--

(64.890.005)

Genel yönetim giderleri (-) (11.771.745)

(2.540.134)

(7.271.287)

--

--

(21.583.166)

(277.339)

--

--

--

--

(277.339)

33.733.987

230.122

5.940.810

--

--

39.904.919

(54.827)

(85.687)

(3.988.125)

--

--

(4.128.639)

Sat›fllar›n maliyeti (-)

Araflt›rma ve gelifltirme
giderleri (-)
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri (-)
Faaliyet kâr›

34.553.230

7.812.040

13.416.922

--

(2.148.313)

53.633.879

Finansal gelirler

40.323.902

989.459

1.859.288

--

(6.468.155)

36.704.494

Finansal giderler

(46.420.290)

(2.871.731)

(12.554.230)

--

6.468.155

(55.378.096)

Sürdürülen faaliyetler
vergi öncesi kâr›

28.456.842

5.929.768

2.721.980

--

(2.148.313)

34.960.277

Sürdürülen faaliyetler
vergi gideri, net

--

--

--

(2.401.405)

--

(2.401.405)

Dönem vergi gideri (-)

--

--

--

(1.257.762)

--

(1.257.762)

Ertelenmifl vergi
gelir/(gideri)

--

--

--

(1.143.643)

--

(1.143.643)

28.456.842

5.929.768

2.721.980

(2.401.405)

(2.148.313)

32.558.872

576.252.617

46.255.862

114.048.931

-- (123.421.749)

613.135.661

--

--

--

Sürdürülen faaliyetler
dönem kâr›
31 Aral›k 2009
Varl›klar ve yükümlülükler
Bölüm varl›klar›
Da¤›t›lmam›fl varl›klar
Toplam varl›klar

576.252.617

46.255.862

114.048.931

Bölüm yükümlülükleri

335.225.609

40.972.056

93.957.885

Da¤›t›lmam›fl
yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

--

--

--

-- (123.421.749)

613.135.661

--

384.449.839

(95.439.463)

--

--

--

9.733.752

--

335.225.609

40.972.056

93.957.885

9.733.752

(95.439.463)

384.449.839

--

6.909.603

892.686

3.743.075

--

--

11.545.364

22.786

3.157

24.531

--

--

50.474

Di¤er Bölüm Bilgileri
Amortisman Gideri
‹tfa Pay›
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5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (DEVAMI)
fiirket’e ait olan “Markal› ürünler (NetWork, Fabrika, Que) perakende ma¤azac›l›¤›” alan›nda faaliyet gösteren
hizmet iflletmesi, k›smi bölünme ifllemi neticesinde 17 Ekim 2008 tarihi itibariyle kurulan flirket AY Marka Ma¤azac›l›k
Anonim fiirketi (“AY Marka”) ünvan›n› alm›flt›r. fiirket’in ifl alanlar› hakk›ndaki bilgiler, fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle mensucat, konfeksiyon ve 17 Ekim 2008 tarihi itibariyle kurulan AY Marka Ma¤azac›l›k faaliyetlerinden
elde edilen kazanc› ve kâr bilgilerini içermektedir.

1 Ocak - 31 Aral›k 2008
Ortaklar

Mensucat*

Konfeksiyon

Ay Marka* Da¤›t›lmam›fl

Eliminasyon

Toplam

Sat›fl gelirleri

207.214.923

24.012.280

11.804.120

--

--

243.031.323

Sat›fllar›n maliyeti (-)

(135.176.649)

(18.864.670)

(6.899.517)

--

--

(160.940.836)

72.038.274

5.147.610

4.904.603

--

--

82.090.487

(55.083.307)

(1.775.629)

(10.566.617)

--

--

(67.425.553)

Genel yönetim giderleri (-) (17.929.933)

(1.322.690)

(1.100.122)

--

--

(20.352.745)

--

--

--

--

(220.147)

Brüt kâr
Pazarlama, sat›fl ve
da¤›t›m giderleri (-)
Araflt›rma ve gelifltirme
giderleri (-)

(220.147)

Di¤er faaliyet gelirleri

47.376.154

99.086

4.049.476

--

--

51.524.716

Di¤er faaliyet giderleri (-)

(2.760.886)

(237.683)

(413.479)

--

--

(3.412.048)

Faaliyet kâr›

43.420.155

1.910.694

(3.126.139)

--

--

42.204.710

Finansal gelirler

38.299.044

1.623.639

(1.462.435)

--

--

38.460.248

Finansal giderler

(83.066.006)

(4.180.293)

(1.876.491)

--

--

(89.122.790)

(1.346.807)

(645.960)

(6.465.065)

--

--

(8.457.832)

Sürdürülen faaliyetler
vergi öncesi kâr›
Sürdürülen faaliyetler
vergi gideri, net

--

--

--

1.750.667

Dönem vergi gideri (-)

--

--

--

--

--

Ertelenmifl vergi
gelir/(gideri)

--

--

--

1.750.667

--

1.750.667

(1.346.807)

(645.960)

(6.465.065)

1.750.667

--

(6.707.165)

413.955.384

26.763.582

83.597.498

-- (104.352.744)

419.963.720

--

--

--

Sürdürülen faaliyetler
dönem kâr›

1.750.667
--

31 Aral›k 2008
Varl›klar ve yükümlülükler
Bölüm varl›klar›
Da¤›t›lmam›fl varl›klar
Toplam varl›klar

413.955.384

26.763.582

83.597.498

Bölüm yükümlülükleri

206.999.830

27.409.546

66.228.271

Da¤›t›lmam›fl yükümlülükler
Toplam yükümlülükler

---

--

--

(104.352.744)

419.963.720

(79.981.151)

218.905.829

--

--

--

3.180.274

--

4.930.941

206.999.830

27.409.546

66.228.271

3.180.274

(79.981.151)

223.836.770

10.411.763

847.739

590.967

--

--

11.850.469

60.208

7.398

4.242

--

--

71.849

Di¤er Bölüm Bilgileri
Amortisman Gideri
‹tfa Pay›

* “Markal› ürünler (NetWork, Fabrika, Que) perakende ma¤azac›l›¤›” ait de¤erler 01 Ocak 2008 - 16 Ekim 2008
döneminde “Mensucat” kolonunda s›n›fland›r›lm›fl olup, 17 Ekim 2008 – 31 12 2008 dönemi “Ay Marka” kolonunda
gösterilmifltir.
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6. NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Banka mevduat›

31 Aral›k 2008

23.493.335

- Vadeli

--

- Vadesiz

1.415.242
1.415.242

23.493.335

--

Kasa
Çekler ve haz›r de¤erler
Faizsiz krediler
Toplam

42.777

45.207

947.232

1.180.891

(708.042)

(619.157)

23.775.302

2.022.183

Grup’un 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 10.001.757 Euro ve tutar›nda bloke mevduat› bulunmaktad›r (31 Aral›k
2008 - 14.262 TL).

7. F‹NANSAL YATIRIMLAR
Grup’un 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle k›sa vadeli finansal yat›r›mlar› bulunmamaktad›r.
Uzun vadeli finansal yat›r›mlar›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

‹fltirak Oran›

‹fltirak Tutar›

‹fltirak Oran›

‹fltirak Tutar›

%8,15

10.504.862

%8,15

3.976.840

Do¤u Yat›r›m Holding A.fi.

< %1

104.891

< %1

104.891

BBA

< %1

73.086

< %1

73.086

Alsis Sigortac›l›k

< %1

11.346

< %1

11.346

LOM Renkli Giyim Ürünleri Paz. A.fi.

< %1

104

< %1

104

Makul de¤erli finansal varl›klar
Boyner Ma¤azac›l›k
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Toplam

10.694.289

4.166.267

8. F‹NANSAL BORÇLAR

Banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar
Toplam

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

122.667.898

123.060.598

13.197.477

--

5.200.792

5.156.252

141.066.167

128.216.850

Grup’un k›sa vadeli banka kredilerinin detay› ve faiz oran aral›klar› afla¤›daki gibidir:
Ortalama Faiz
Oranlar›

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

%17,95

100.648.192

88.144.063

USD krediler

%9,08

18.877.873

27.351.141

EURO krediler

%7,72

3.141.833

7.565.394

122.667.898

123.060.598

TL krediler

Toplam
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8. F‹NANSAL BORÇLAR (DEVAMI)
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› Yönetim Kurulu’nun 18 Ekim 2006 tarihli toplant›s›nda; Grup’un 50.000.000
TL tutar›ndaki 1. tertip tahvillerden halka arz etti¤i hamiline yaz›l› 20.000.000 TL nominal de¤erli A Serisi, 6 ayda
bir kupon ödemeli, 2 y›l vadeli, y›ll›k basit %22,00 faizli tahvillerinin, 20 Ekim 2006 tarihinden itibaren ifllem görmeye
bafllamas›na karar verilmifltir. Söz konusu tahvilin süresi 10 Ekim 2008 tarihinde dolmufl, anapara ve birikmifl
faizi ödenerek ilgili borç kapat›lm›flt›r.
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

EURO

3.058.492

3.586.574

USD

1.818.978

1.304.046

TL
Toplam

323.322

265.632

5.200.792

5.156.252

Yukar›da detay› verilen vadeli finansal kiralama borçlar›na iliflkin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 315.744 Euro,
160.251 USD ve 631.722 TL tutar›nda teminat senedi verilmifltir (31 Aral›k 2008 - 1.029.384 Euro, 929.466 USD
ve 1.088.580 TL).
Grup’un uzun vadeli finansal borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Banka kredileri

46.976.340

Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar
Toplam

31 Aral›k 2008
--

2.493.612

6.056.147

49.469.952

6.056.147

Grup’un 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 46.976.340 TL tutar›nda uzun vadeli kredisi bulunmaktad›r. Bu krediye
ait 251.816 TL tutar›ndaki faiz tahakkuku uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli bölümünde gösterilmifltir (31
Aral›k 2008 - Bulunmamaktad›r).
Yukar›da detay› verilen banka kredilerine iliflkin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle Grup’un 95.105.250 TL makul de¤er
ile yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›rm›fl oldu¤u arsa üzerinde 40.000.000 Euro tutar›nda ipotek
bulunmaktad›r.
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle, Grup’un Akbank’tan kullanm›fl oldu¤u 20.000.000 Euro tutar›ndaki kredinin
anaparas› 23.10.2010 tarihinden bafllayarak ayl›k 253.164 Euro tutar›ndaki ödemelerle 79 eflit taksitte kapat›lacakt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Grup’un Moore’s Creek Capital Corporation’dan kullanm›fl oldu¤u 30.000.000
TL tutar›ndaki kredinin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:
Ödeme Tarihi
06.01.2008

Anapara
--

Faiz

Toplam

3.731.175

3.731.175

06.07.2008

--

3.612.725

3.612.725

06.01.2009

--

3.652.208

3.652.208

06.07.2009

30.000.000

3.592.983

33.592.983

Toplam

30.000.000

14.589.091

44.589.091

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle, Grup’un Moore’s Creek Capital Corporation’dan kullanm›fl oldu¤u 30.000.000
TL kredi ile ilgili borç kapat›lm›flt›r.
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8. F‹NANSAL BORÇLAR (DEVAMI)
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
EURO
TL

31 Aral›k 2008

661.009

3.686.059

142.190

465.379

USD

1.690.413

1.904.709

Toplam

2.493.612

6.056.147

9. D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle Grup’un di¤er finansal yükümlülükler hesab›n›n tamam› faktoring
flirketlerine devredilen alacaklar›na karfl›l›k temin edilen tutarlar› ifade etmektedir. fiirket, ticari alacaklar›n›n bir
k›sm›n› yerel faktoring flirketlerine “kabili rücu” olarak devretmektedir. fiirket söz konusu k›rd›r›lan ticari alacaklar›na
iliflkin risklerini tamam›yla faktoring flirketine devretmedi¤inden ve vadesinden erken tahsil edilen alacaklara konu
teflkil eden mebla¤lar›n faktoring flirketleri taraf›ndan herhangi bir nedenle k›smen veya tamamen tahsil edilememesi
halinde faktoring flirketlerinin mezkur mebla¤lar için fiirket’e rücu etme haklar› bulundu¤undan k›rd›rma ifllemine
konu olan alacak tutar› iliflikteki konsolide mali tablolardan ç›kar›lmam›fl, faktoring flirketlerinden temin edilen tutar
ise iliflikteki konsolide mali tablolara di¤er finansal yükümlülük olarak yans›t›lm›flt›r.

10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
‹liflkili taraflardan olanlar d›fl›ndaki ticari alacaklar›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Ticari alacaklar

51.051.355

53.084.863

Alacak senetleri

98.223.082

26.971.242

fiüpheli alacaklar
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (-)
Ertelenmifl finansman gelirleri (-)
Toplam

5.076.016

2.270.693

(5.076.016)

(2.270.693)

(2.019.041)

(3.441.553)

147.255.396

76.614.552

Sat›fl karfl›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin al›nd›¤› durumlarda, has›lat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin
tutar›d›r. Ancak, fiirket sat›fllar› büyük ölçüde vadeli olarak gerçeklefltirilmekte ve sat›fl bedelinin makul de¤eri,
alacaklar›n kalan vade üzerinden bugünkü de¤erine indirgenmesi suretiyle bulunmaktad›r. Alacaklar›n bugünkü
de¤erinin belirlenmesinde TL için ortalama %7,14, Amerikan Dolar› (USD) için ortalama %0,23 ve EURO için
ortalama %0,46 (31 Aral›k 2008 - TL için %15,99, USD için %0,40 ve EURO için %2,31) ilgili mal veya hizmetin
peflin sat›fl fiyat›na indirgeyen faiz oranlar› kullan›lm›flt›r. Alacak bedelinin nominal de¤eri ile bu flekilde bulunan
makul de¤er aras›ndaki fark, vade fark› gideri olarak ilgili dönemlere yans›t›lmaktad›r.
Grup’un 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle vadesi geçmifl alacaklar› ile ilgili bilgi 38 numaral›
dipnottad›r.
Ticari alacaklar›n tahsil süresi ürün niteli¤ine ve müflteri ile yap›lan sözleflmelere ba¤l› olarak de¤iflmekte olup,
yurtiçi sat›fllarda konfeksiyon için ortalama 90 gün, mensucat için 210 gün, yurtd›fl› sat›fllar için ortalama 60
gündür.
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10. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)
Alacaklara karfl›l›k olarak al›nan teminatlar›n niteli¤i ve tutarlar› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Para Birimi

31 Aral›k 2008

Orijinal Tutar

TL Karfl›l›¤›

Orijinal Tutar

TL Karfl›l›¤›

Al›nan teminat mektuplar›

TL

--

1.150.000

--

760.000

Al›nan teminat mektuplar›

USD

100.000

150.570

100.000

151.230

Al›nan teminat mektuplar›

EURO

--

--

--

--

TL

--

15.348.000

--

12.463.000

Al›nan ipotekler
Al›nan kefalet ve aval

TL

--

300.000

--

300.000

Al›nan kefalet ve aval

USD

3.434.580

5.171.447

3.434.580

5.194.115

Al›nan kefalet ve aval

EURO

112.981

244.073

112.981

241.870

Al›nan teminat çekleri

TL

--

4.650.140

--

1.130.140

Al›nan teminat çekleri

USD

29.000

43.665

29.000

43.857

Al›nan teminat çekleri

EURO

--

--

39.878

85.370

Al›nan teminat senetleri

TL

--

13.362.293

--

13.323.283

Al›nan teminat senetleri

USD

650.000

978.705

550.000

831.765

Al›nan teminat senetleri

EURO

97.350

210.305

97.350

208.407

Toplam

41.609.198

34.733.037

Grup, sorunlu hale gelen ticari alacaklar› için müflteri baz›nda zarar karfl›l›¤› ay›rmaktad›r. Karfl›l›k tutarlar›, ilgili
müflterilerin geri ödeme yapamayaca¤› veya söz konusu alacaklar için al›nm›fl olan teminatlar›n de¤erinin
gerçeklefltirilemeyece¤i düflünülen alacaklar› kapsar. fiüpheli alacak karfl›l›klar›n›n dönem içindeki hareketleri
afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

1 Ocak itibariyle bakiye

2.270.693

331.343

Y›l içinde art›fl

3.008.961

2.166.510

(203.638)

(134.595)

Y›l içinde yap›lan tahsilatlar (-)
Tahsili imkans›z olup mali tablolardan ç›kar›lan (-)
Toplam

--

(92.565)

5.076.016

2.270.693

‹liflkili taraflara olanlar d›fl›ndaki ticari borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

Sat›c›lar
Ertelenmifl finansman giderleri (-)
Toplam

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

40.740.561

52.020.347

(196.402)

(346.283)

40.544.159

51.674.064

Al›mlar karfl›l›¤›nda nakit veya nakit benzerlerinin ödendi¤i durumlarda, maliyet söz konusu nakit veya nakit
benzerlerinin tutar›d›r. Ancak, fiirket al›mlar›n› büyük ölçüde vadeli olarak gerçeklefltirilmekte ve al›fl bedelinin
makul de¤eri, borçlar›n kalan vade üzerinden bugünkü de¤erine indirgenmesi suretiyle bulunmaktad›r. Borçlar›n
bugünkü de¤erinin belirlenmesinde TL için ortalama %7, USD için ortalama %0,26 ve EURO için ortalama %0,59
(31 Aral›k 2008 - TL için %15,60, USD için %0,92 ve EURO için %2,65) ilgili mal veya hizmetin peflin al›fl fiyat›na
indirgeyen faiz oranlar› kullan›lm›flt›r. Al›fl bedelinin nominal de¤eri ile bu flekilde bulunan makul de¤er aras›ndaki
fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yans›t›lmaktad›r.
fiirket’in borçlar›n›n ödeme vadesi mensucat yurtiçi al›mlar için ortalama 85 gün, yurtd›fl› al›mlar için 140 gün
olup, konfeksiyon için yurtiçi al›mlar ortalama 96 gün, yurtd›fl› al›mlar ise ortalama 90 gündür.
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11. D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
Grup’un k›sa vadeli di¤er alacaklar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Verilen depozito ve teminatlar

126.593

360.955

Personelden alacaklar

100.627

11.201

Di¤er

101.781

88.298

Toplam

329.001

460.454

Grup’un uzun vadeli di¤er alacaklar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Kira depozitolar›
Elektrik depozitolar›

31 Aral›k 2008

118.587

137.196

29.080

16.716

Verilen teminatlar

6.948

6.948

OGS depozitolar›

1.113

1.113

Su depozitolar›
Di¤er
Toplam

707

268

4.916

--

161.351

162.241

Di¤er k›sa vadeli borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Al›nan siparifl avanslar›

18.459.437

31 Aral›k 2008
1.067.889

Personele borçlar

2.603.531

2.665.807

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

1.076.499

1.003.335

Ödenecek vergi ve fonlar

843.476

1.080.192

Di¤er

123.950

95.454

23.106.893

5.912.677

Toplam

12. F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAK VE BORÇLAR
Finans sektörü Grup’un faaliyet konusu kapsam› d›fl›ndad›r.
13. STOKLAR
Grup’un stoklar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

12.547.361

15.000.986

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamuller

12.623.868

18.185.832

Mamuller

34.178.042

39.462.915

8.781.240

6.381.397

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)

Ticari mal

(1.081.082)

(1.081.082)

Toplam

67.049.429

77.950.048

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarlar› 70.075.000 TL’ dir. (31 Aral›k 2008 78.780.000 TL).
14. CANLI VARLIKLAR
Canl› varl›klar Grup’un faaliyet konusu kapsam› d›fl›ndad›r.
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15. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NE ‹L‹fiK‹N VARLIKLAR
Grup’un faaliyet konusu gere¤i inflaat sözleflmelerine iliflkin hükümler kapsam›nda de¤erlendirilebilecek herhangi
bir ifllemi bulunmamaktad›r.
16. ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR
Grup’un özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar› bulunmamaktad›r.
17. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Grup’un kira geliri elde etti¤i ve net defter de¤eri 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 13.461 TL (31 Aral›k 2008 – 14.348
TL) tutar›nda olan yat›r›m amaçl› gayrimenkulü bulunmaktad›r.
Grup ayr›ca maddi duran varl›klar›nda, arsalar kalemi içerisinde yer alan ve eksper raporu ile belirlenmifl makul
de¤eri 15.830.000 TL tutar›nda olan arsas› ile ilgili olarak, bedelini kat karfl›l›¤› almak üzere al›flverifl merkezi infla
edecek olan ‹nanlar ‹nflaat A.fi. ile 2006 y›l› içerisinde anlaflma imzalam›fl ve bu anlaflmaya istinaden söz konusu
arsay› yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›rm›flt›r. 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle söz konusu arsa üzerinde
‹nanlar ‹nflaat A.fi. lehine kat karfl›l›¤› sat›fl vaadi flerhi bulunmaktad›r. 7 Kas›m 2007 tarihinde borsaya bildirilen
özel durum aç›klamas›nda belirtildi¤i üzere, ‹nanlar inflaat kontrat›n› Ülker grubunun ço¤unluk hissedar› oldu¤u
Merkür ‹nflaat Ticaret A.fi. ye devretmifltir.
Grup’un yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›rm›fl oldu¤u arsas›n›n rayiç bedeli, Sermaye Piyasas› Kurulunca
yetki belgesi verilmifl de¤erleme flirketince 15 Nisan 2008 tarihli gayrimenkul de¤erleme raporunda 29.385.000
TL olarak belirlenmifltir. Grup, 2 May›s 2008 tarihinde borsaya bildirilen özel durum aç›klamas›nda belirtildi¤i
üzere, Boyner Holding A.fi., BBA Beymen Bo¤aziçi Alboy Ma¤azac›l›k Tekstil Sanayi ve Ticaret A.fi., Boyner
Bireysel Ürünler Sat›fl ve Pazarlama A.fi., Alsis Sigorta Acental›¤› A.fi. ve LOM Renkli Giyim Ürünleri Pazarlama
A.fi.’nin sahibi bulunduklar› 50.000 TL nominal sermayeli BYN Gayrimenkul Gelifltirme Anonim fiirketi’nin (BYN)
(eski unvan› BYM Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi) sermayesinin 49.996 TL’lik k›sm›n› temsil eden
her biri 1 TL nominal bedelde 49.996 adet hisseyi nominal bedeli üzerinden sat›n alarak devralm›flt›r. Grup, 2
May›s 2008 tarihi itibariyle al›nan yönetim kurulu karar›na istinaden hisseleri devral›nan BYN’ye, yat›r›m amaçl›
gayrimenkul olarak s›n›fland›rm›fl oldu¤u 29.385.000 TL tutar›ndaki arsas›n› satm›flt›r.
Grup, söz konusu arsas›n›, yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›rmaya devam etmekte olup, Sermaye
Piyasas› Kurulunca yetki belgesi verilmifl de¤erleme flirketince 14 Ocak 2010 tarihli gayrimenkul de¤erleme
raporunda belirlenmifl 95.105.250 TL makul de¤eri ile kay›tlar›nda göstermektedir.
Bunlara ek olarak Grup, alacaklar›n›n bir k›sm›na karfl›l›k müflterilerinden 60 adet apartman dairesi devralm›flt›r.
Grup söz konusu apartman dairelerini, Sermaye Piyasas› Kurulunca yetki belgesi verilmifl de¤erleme flirketince
31 Aral›k 2008 tarihli gayrimenkul de¤erleme raporunda belirlenmifl 9.977.000 TL makul de¤eri ile kay›tlar›nda
göstermekte olup, yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flam›flt›r.
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18. MADD‹ DURAN VARLIKLAR

MAL‹YET
1 Ocak 2009
Bakiyesi
Arazi ve arsalar
Yer alt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbafllar
Tafl›tlar
Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Toplam

‹laveler

79.020.000

Ç›k›fllar (-)
--

--

Transfer
--

31 Aral›k 2009
Bakiyesi
79.020.000

930.341

--

--

--

930.341

38.174.675

--

--

--

38.174.675

158.621.122

835.152

(3.551.369)

105.545

156.010.450

12.731.060

121.147

(43.160)

--

12.809.047

577.146

--

(73.052)

--

504.094

25.914.863

2.689.902

(1.370.156)

--

27.234.609

--

(194.805)

--

(5.037.737)

(89.260)

314.683.216

138.949
316.108.156

55.856
3.702.057

B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN (-)
1 Ocak 2009
Bakiyesi
Arazi ve arsalar
Yer alt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbafllar
Tafl›tlar
Özel maliyetler
Toplam

‹laveler

Ç›k›fllar (-)

Transfer

31 Aral›k 2009
Bakiyesi

--

--

--

--

--

891.057

7.912

--

--

898.969

30.304.954

712.534

--

--

31.017.488

123.715.444

6.929.082

(3.540.752)

--

127.103.774

10.822.731

536.021

(32.637)

--

11.326.115

577.150

--

(73.052)

--

504.098

13.903.480

3.359.371

(457.337)

--

16.805.514

180.214.816

11.544.920

(4.103.778)

--

187.655.958

Net defter de¤eri

135.893.340

127.027.258

Toplam maddi duran varl›klar

135.893.340

127.027.258

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle maddi duran varl›klar üzerindeki toplam sigorta tutarlar› s›ras›yla
191.187.897 TL ve 150.032.678 TL’dir.
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18. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI)

MAL‹YET

Arazi ve arsalar
Yer alt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbafllar
Tafl›tlar
Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Toplam

1 Ocak 2008
Bakiyesi

‹laveler

28.735.000

50.285.000 (**)

Ç›k›fllar (-)
--

Transfer
--

31 Aral›k 2008
Bakiyesi
79.020.000

930.341

--

--

--

930.341

38.174.675

--

--

--

38.174.675

160.279.089

1.820.263

(3.478.230)

--

158.621.122

12.749.310

1.028.222

(1.046.472)

--

12.731.060

613.789

--

(36.643)

--

577.146

20.459.628

5.237.147

(601.532)

819.620

25.914.863

310.000
262.251.832

727.007
59.097.639

--

(898.058)

138.949

(5.162.877)

(78.438) (*)

316.108.156

Transfer

31 Aral›k 2008
Bakiyesi

B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN (-)
1 Ocak 2008
Bakiyesi
Arazi ve arsalar
Yer alt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbafllar
Tafl›tlar
Özel maliyetler
Toplam

‹laveler

Ç›k›fllar (-)

--

--

--

--

--

883.145

7.912

--

--

891.057

29.592.248

712.706

--

--

30.304.954

119.175.148

7.954.599

(3.414.303)

--

123.715.444

11.293.415

542.618

(1.013.302)

--

10.822.731

590.368

22.359

(35.577)

--

577.150

11.711.976

2.610.275

(418.771)

--

13.903.480

173.246.300

11.850.469

(4.881.953)

--

180.214.816

Net defter de¤eri

89.005.532

135.893.340

Toplam maddi duran varl›klar

89.005.532

135.893.340

(*) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl›klara transfer tutar›n› göstermektedir.
(**)15 Aral›k 2008 tarihli eksper raporuna göre, arsaya iliflkin piyasa de¤erleme fark› olup, özsermaye ile
iliflkilendirilmifltir.
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19. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet De¤eri

Al›mlar/
itfa pay›

Ç›k›fllar

Transferler

5.442.711

44.323

(78.438)

89.260

5.497.856

(4.805.717)

(50.474)

--

--

(4.856.191)

1 Ocak 2009

Haklar
Birikmifl amortisman
Net defter de¤eri

31 Aral›k 2009

636.994

Maliyet De¤eri

641.665

Al›mlar/
itfa pay›

Ç›k›fllar

5.265.724

98.549

(4.733.868)

(71.849)

1 Ocak 2008

Haklar
Birikmifl amortisman
Net defter de¤eri

Transferler

31 Aral›k 2008

--

78.438

5.442.711

--

--

(4.805.717)

531.856

636.994

20. fiEREF‹YE
Konsolidasyona tabi ba¤l› ortakl›klara ilk kurulufl tarihinden itibaren ifltirak edildi¤inden dolay› flerefiye bulunmamaktad›r.
21. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Türk mallar›n›n uluslararas› pazarda imaj›n› yükseltmek için haz›rlanan Turquality projesine istinaden Grup’un
devletten alm›fl oldu¤u teflvik ve yard›mlar›n tutar› 31 Aral›k 2008 itibariyle 340.894 TL olup 31 Aral›k 2009 tarihi
itibar› ile alm›fl oldu¤u teflvik ve yard›m bulunmamaktad›r.
22. KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle k›sa vadeli borç karfl›l›klar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
‹ade ve fiyat fark› karfl›l›¤›

31 Aral›k 2008

7.172.028

Dava karfl›l›¤›
Toplam

3.032.086

104.000

231.906

7.276.028

3.263.992

23. TAAHHÜTLER
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Para Birimi

Orijinal Tutar

TL Karfl›l›¤›

Orijinal Tutar

TL Karfl›l›¤›

TL

--

--

--

--

Verilen teminat mektuplar›

USD

68.076

102.502

--

--

Verilen teminat mektuplar›

EURO

--

--

--

--

Verilen teminat mektuplar›

Verilen teminat senetleri

TL

--

933.291

--

1.929.808

Verilen teminat senetleri

USD

1.023.432

1.540.982

5.509.531

8.332.064

Verilen teminat senetleri

EURO

33.795

73.007

1.063.179

2.276.054

USD

44.250.000

66.627.225

71.000.000

107.373.300

Verilen kefaletler (*)
Toplam

69.277.007

(*) Detay› 37 no.lu dipnotta verilen iliflkili flirketler lehine verilen kefaletlerdir.
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23. TAAHHÜTLER (DEVAMI)
Operasyonel ve Finansal Kiralama Taahhütleri
Operasyonel ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekte yap›lacak olan ödeme taahhütleri afla¤›daki gibidir:
Operasyonel araç kiralama taahhütleri

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Bir y›l içerisinde

653.349

324.887

1 – 5 y›l aras›

339.205

173.372

Toplam

992.554

498.259

Operasyonel ma¤aza kiralama taahhütleri

31 Aral›k 2009

Bir y›l içerisinde

15.439.534

15.611.606

1 – 5 y›l aras›

31.325.170

35.484.889

5- 10 y›l aras›

31 Aral›k 2008

4.220.553

4.816.923

Toplam

50.985.257

55.913.418

Finansal kiralama taahhütleri

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Bir y›l içerisinde

5.200.792

5.156.252

1 – 5 y›l aras›

2.493.612

6.056.147

Toplam

7.694.404

11.212.399

‹hracat Taahhütleri
Grup’un 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 790.572 USD ihracat taahhüdü bulunmaktad›r (31 Aral›k 2008 - 727.200
USD).
24. KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I
Yürürlükteki ifl kanunlar›na göre Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ifl kanununda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki
sebeplerle istihdam› sona eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çal›fl›lan
her y›l için, 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 2.365 TL (2008 - 2.137 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret
ve di¤er haklar esas al›narak hesaplanmaktad›r. Toplam yükümlülük hesaplan›rken kullan›lan temel varsay›m
hizmet sa¤lanan her y›l için maksimum yükümlülü¤ün enflasyon oran›nda her alt› ayda bir artmas› olarak kabul
edilmifltir.
‹flletmenin mevcut emeklilik planlar›na ba¤l› yükümlülü¤ünü tahmin etmekte aktüryel de¤erleme metotlar›n›n
kullan›lmas› gerekmektedir. K›dem tazminat karfl›l›¤›, tüm çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak
yükümlülük tutarlar›n›n bugünkü net de¤erine göre hesaplanm›fl ve iliflikteki konsolide mali tablolarda yans›t›lm›flt›r.
Yükümlülük hesaplamas›nda afla¤›daki varsay›mlar kullan›lm›flt›r:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Enflasyon oran›

%4,8

%5,4

‹skonto oran›

%11

%12

%99 - %100

%99 - %100

Emekli olma olas›l›¤›na iliflkin kullan›lan oran

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan yükümlülü¤ünün enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r.
Böylece uygulanan iskonto oran› enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir.
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24. KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I (DEVAMI)
K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n y›l içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Dönem bafl› – 1 Ocak
Y›l içindeki art›fl
Ayr›lanlara ödenenler (-)
Aktüryel kazanç
Dönem sonu

7.086.865

31 Aral›k 2008
6.862.273

1.988.487

1.541.527

(1.467.697)

(2.293.528)

766.213

976.593

8.373.868

7.086.865

25. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Grup’un emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.
26. D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerin detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Gelecek aylara ait gelirler

847.152

479.770

Haberleflme gider karfl›l›¤›

98.440

35.498

Elektrik gider karfl›l›¤›

39.790

65.536

Kira karfl›l›¤›

37.250

138.289

Di¤er
Toplam

24.701

30.945

1.047.333

750.038

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle Grup’un di¤er uzun vadeli yükümlülükleri 738.048 TL olup hesab›n›n tamam›,
bankalardan maafl ödemelerine istinaden peflin olarak temin edilen tutarlar› ifade etmektedir. (31 Aral›k 2008 –
153.602 TL)
Di¤er dönen varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Verilen siparifl avanslar›

6.718.920

6.658.166

Peflin ödenen vergi ve fonlar ile di¤er vergiler

6.030.572

8.714.260

Gelecek aylara ait kira giderleri

203.363

776

Gelecek aylara ait sigorta giderleri

109.679

85.968

Di¤er

526.513

571.441

13.589.047

16.030.611

Toplam

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle Grup’un di¤er duran varl›klar hesab›n›n tamam›, gelecek y›llara
ait peflin ödenmifl giderleri ifade etmektedir.
27. ÖZKAYNAKLAR
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, fiirket’in sermayesi, ihraç edilmifl ve her biri 1 Kr nominal
de¤erde 4.000.000.000 adet hisseden meydana gelmifltir. fiirket’in ortakl›k yap›s›n›n detay› 1 numaral› dipnotta
belirtilmifltir.
fiirket’in 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle kay›tl› sermaye tutar› 40.000.000 TL’dir.
Konsolide bilançonun ödenmifl sermayesi fiirket’in ödenmifl sermayesidir; konsolide bilançoda ba¤l› ortakl›klar›n
ödenmifl sermayesi ifltirak hesab›yla karfl›l›kl› olarak elimine edilmifltir.
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
31 Aral›k 2004 tarihine kadar yap›lan enflasyon düzeltmesi sonucunda özsermaye kalemlerine bilançoda kay›tl›
de¤erleri ile yer verilmifltir. Bu hesap kalemlerine iliflkin düzeltme farklar›, mali tablolarda toplu halde özsermaye
enflasyon düzeltmesi farklar› hesab›nda gösterilmifl olup 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 28 no’lu dipnotta bilgi
verilen geçmifl y›llar zarar› mahsubu sonras› 57.212.651 TL tutar›na ulaflm›flt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bu
hesaptan sermayeye yap›lan 1.151.282 TL tutar›ndaki art›r›m sonras› bakiye 56.061.369 TL’dir.
Yeniden De¤erleme Fonu
fiirket’in fabrikas›n›n kurulu oldu¤u arazi ile sonradan yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flanan arsan›n transfer
tarihine kadar oluflan rayiç de¤erle de¤erlenme farklar› yeniden de¤erleme fonuna kaydedilmifltir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, önceki dönemlerde yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flanan arsan›n bir grup
flirketi olan BYN’ye sat›lmas› ifllemiyle ilgili olarak fiirket afla¤›daki “‹fltirak Hissesi ve Gayrimenkul Sat›fl Kazanc›
‹stisnas›na ‹liflkin Özel Fon” bafll›¤› alt›ndaki uygulamaya göre sat›fl kar›n›n %75’ine denk gelen k›sm› için vergi
istisnas›ndan faydalanm›flt›r. fiirket’in yasal kay›tlar›na göre oluflan kar 29.203.874 TL olup, söz konusu kar›n
tamam› yasal kay›tlarda dönem kar zarar› ile iliflkilendirilmifltir. Söz konusu tutar›n %75’ine denk gelen 21.902.906
TL, 2009 y›l›nda kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi sonuna kadar yasal kay›tlarda özel fon hesab›na
transfer edilecektir. Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine göre yat›r›m amaçl› gayrimenkuller için rayiç bedel
farklar› gelir tablosuna kaydedilmekte olup, 31 Aral›k 2008 tarihli mali tablolarda gösteriminde ancak ilgili arsan›n
yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›flanana kadarki rayiç bedel farklar›n›n yer ald›¤› yeniden de¤erleme fonu
hesab›ndan, ilgili tutar olan 15.722.470 TL kadar kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklere s›n›fland›r›lma ifllemi yap›lm›flt›r.
Kalan tutar olan 6.180.436 TL, 2009 y›l›nda 2008 y›l› zarar hesab›ndan, Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler
hesab›na transfer edilmifltir.
De¤er art›fl fonunun 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

Fabrikan›n kurulu oldu¤u araziye iliflkin
Yat›r›m amaçl› gayrimenkule s›n›fland›r›lan araziye iliflkin
Toplam de¤er art›fl fonu

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

78.824.810

78.824.810

15.722.470

15.722.470

94.547.280

94.547.280

Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün sat›fl›ndan do¤an özel
fonun kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklere s›n›flanmas›

(15.722.470)

(15.722.470)

Ertelenmifl vergi etkisi

(3.943.025)

(3.943.025)

Dönem sonu

74.881.785

74.881.785

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

1.006.224

1.006.224

Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler

Yasal yedekler
‹fltirak hissesi sat›fl kazanc› istisnas›ndan do¤an özel fon

1.080.833

1.080.833

Yat›r›m amaçl› gayrimenkulün sat›fl›ndan do¤an özel fon

21.902.906

15.722.470

Toplam

23.989.963

17.809.527
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
Yasal Yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluflmaktad›r.
Birinci tertip yasal yedek akçeler, fiirket sermayesinin %20’sine ulafl›ncaya kadar yasal dönem kar›n›n %5’i
oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci tertip yasal yedek akçeler, fiirket sermayesinin %5’ini aflan tüm kar pay› da¤›t›mlar›n›n
%10’u oran›nda ayr›lmaktad›r. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aflmad›¤›
sürece da¤›t›lamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlar›n karfl›lanmas›nda kullan›labilirler.
fiirket’in (Alt›ny›ld›z solo) yasal kay›tlar›nda bulunan dönem kar› ve kar da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er
kaynaklar›n›n tutar› 7.722.296 TL’dir.
‹fltirak Hissesi ve Gayrimenkul Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›na ‹liflkin Özel Fon
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›,
kurucu senedi ve intifa senetleri sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n % 75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan
yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi
gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
‹stisna uygulamas›nda özellikle fon hesab›na al›nacak kazanc›n gelir tablosunda gösterilmesi ve fon hesab›na
al›nma tarihi önem arz etmektedir. Konu hakk›nda 3 seri no.lu KVK Genel Tebli¤i ile 1 seri no.lu tebli¤in 5.6.2.3.2.
bölümünde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Tebli¤ hükmü uyar›nca istisna uygulamas›nda kazanc›n tamam› (%75 istisna
dahil) sonuç hesaplar›na aktar›lacak ve istisna tutar› beyanname üzerinde ilgili bölüme yaz›lmak suretiyle istisna
uygulanacakt›r. Di¤er taraftan istisna edilen tutar›n en geç kazanc›n olufltu¤u y›l›n kurumlar vergisi beyannamesinin
verilme tarihine kadar dönem kar›ndan ç›kar›larak “Özel Fonlar” hesab›nda izlenmesi gerekmektedir.
Geçmifl Y›l Kârlar› / (Zararlar›)
fiirket’in 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle ilk defa enflasyon muhasebesi uygulamas›ndan kaynaklanan geçmifl y›llar
zarar› tutar› 78.189.385 TL olup söz konusu tutar 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n al›m gücü cinsinden ifade
edilmifltir. Belirtilen geçmifl y›llar zarar› SPK’n›n 30 Aral›k 2003 tarih ve 1630 say›l› karar›na göre ilgili yedeklerden
ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar› hesab›ndan mahsup edilmifltir.
SPK Karar Organ›’n›n 17 Nisan 2008 tarih ve 11/467 say›l› karar ile aç›klanan “SPK Seri:XI, No:29 Sermaye
Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i Uyar›nca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot
Formatlar› Hakk›nda Duyuru”da belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket’in mali
tablolar›nda oluflan 1.072.323 TL tutar›ndaki net dönem zarar› iliflikteki 31 Aral›k 2009 tarihli mali tablolarda
geçmifl y›llar kar› hesab›yla netlefltirilmifl flekilde yer almaktad›r. Yine ayn› esaslara istinaden net dönem kar›
d›fl›ndaki birikmifl karlar ve özleri itibariyle birikmifl kar niteli¤inde olan ola¤anüstü yedekler geçmifl y›l kar/zararlar›
hesab›nda gösterilmifltir. 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle geçmifl y›l kar/zararlar› hesab›nda gösterilen ola¤anüstü
yedekler bakiyesi 16.234.590 TL’dir. (31 Aral›k 2008- 16.234.590 TL).
28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹
Sat›fllar›n detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009
292.198.665

231.456.802

Yurtd›fl› sat›fllar

33.352.938

50.103.395

--

15.588

(27.064.361)

(24.749.640)

(1.974.135)

(661.188)

Di¤er sat›fllar
Sat›fllardan iadeler
Sat›fl indirimleri
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1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Yurtiçi sat›fllar

Di¤er indirimler

(18.570.976)

(13.133.634)

Sat›fl gelirleri, net

277.942.131

243.031.323
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28. SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (DEVAMI)
Sat›lan ticari mal ve mamul maliyetinin detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Üretim maliyeti
A. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

66.086.438

75.583.799

B. Direkt iflçilik giderleri

38.626.342

39.114.339

C. Genel üretim giderleri

32.019.434

35.893.782

D. Yar› mamul kullan›m›

5.561.964

(130.590)

1. Dönem bafl› stok (+)

18.185.832

18.055.242

2. Dönem sonu stok (-)

(12.623.868)

(18.185.832)

Üretilen mamul maliyeti

142.294.178

150.461.330

5.284.873

(8.617.835)

E. Mamul stoklar›nda de¤iflim
1. Dönem bafl› stok (+)

38.381.833

29.763.998

2. Dönem sonu stok (-) (*)

(33.096.960)

(38.381.833)

I. SATILAN MAMUL MAL‹YET‹

147.579.051

141.843.495

6.381.397

7.997.034

B. Dönem içi al›fllar (+)

28.154.814

17.481.704

C. Dönem sonu ticari mal stoku (-)

(8.781.240)

(6.381.397)

A. Dönem bafl› ticari mal stoku (+)

II. SATILAN T‹CAR‹ MAL MAL‹YET‹
SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (I+II)

25.754.971

19.097.341

173.334.022

160.940.836

(*) fiirket’in, detay› 13 no.lu dipnotta verilen mamul tutar› ilgili dönem sonlar› itibariyle ayr›lm›fl olan de¤er düflüklü¤ü
tutarlar› kadar farkl›l›k göstermektedir.
Genel üretim giderlerinin detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Endirekt malzeme giderleri

8.006.670

8.692.538

Amortisman giderleri

7.712.368

8.698.596

Enerji giderleri

9.085.062

9.588.410

Endirekt iflçilik giderleri

2.369.518

3.369.710

Hizmet giderleri

2.340.225

2.592.886

Bak›m, onar›m giderleri

1.216.054

1.573.856

D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler
Toplam

1.289.537

1.377.786

32.019.434

35.893.782

77

2009
FAAL‹YET
RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
29. FAAL‹YET G‹DERLER‹
Pazarlama ve sat›fl giderleri afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Memur ücret ve giderleri

21.192.497

22.387.506

Marka ma¤azac›l›k ve ihracat giderleri

14.086.667

18.442.218

Kira giderleri

14.791.424

13.570.948

D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler

6.449.689

5.436.889

Amortisman giderleri

3.379.380

2.756.695

Malzeme kullan›m giderleri

2.054.710

1.700.053

851.453

1.028.479

Seyahat giderleri
Di¤er
Toplam

2.084.185

2.102.765

64.890.005

67.425.553

Genel yönetim giderleri afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Memur ücret ve giderleri

7.513.289

7.792.646

Holding hizmet pay›

3.689.567

3.688.958

fiüpheli alacak gideri

3.008.961

2.166.510

D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler

1.791.481

1.967.948

Kira giderleri

1.574.843

1.018.945

Vergi, resim ve harç gideri (*)

668.392

1.451.669

Amortisman giderleri

503.983

466.626

Seyahat giderleri

386.660

347.734

Sigorta gideri

321.273

281.978

Di¤er
Toplam

2.124.717

1.169.731

21.583.166

20.352.745

(*) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vergi, resim ve harç tutar›ndaki son üç ayl›k art›fl›n 771.295 TL tutar›ndaki k›sm›, BYN’ye
sat›lan arsa ile ilgili tapu harc› ödemesinden kaynaklanmaktad›r.
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Memur ücret ve giderleri

107.961

Malzeme kullan›m giderleri

80.995

80.137

D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler

60.081

23.150

Hizmet iflçili¤i gideri

34.681

8.498

107

401

277.339

220.147

Amortisman giderleri
Toplam
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30. N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
Faaliyet giderleri nitelikleri baz›nda afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

‹lk madde ve malzeme giderleri

76.228.813

86.056.526

Personel giderleri

69.803.121

72.772.162

Finansman giderleri

55.378.096

89.122.790

Sat›lan ticari mallar›n maliyeti

25.754.971

19.097.341

Kira giderleri

20.008.256

17.122.400

Di¤er faaliyet giderleri

15.259.262

14.698.383

Marka ma¤azac›l›k ve ihracat giderleri

14.086.667

18.442.218

Di¤er genel üretim giderleri

13.930.878

15.132.938

Amortisman ve itfa pay› giderleri

11.595.838

11.922.318

Stoklardaki de¤iflim

10.846.837

(8.748.425)

Holding hizmet pay›

3.689.567

3.688.958

fiüpheli alacak gideri
Toplam

3.008.961

2.166.510

319.591.267

341.474.119

31. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
Di¤er faaliyetlerden gelirlerin detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul de¤erleme geliri
Kira gelirleri

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

32.924.250

46.351.000

4.662.303

2.569.928

Komisyon gelirleri

474.390

--

Elektrik sat›fl gelirleri

322.531

252.117

Sigorta gelirleri

157.171

128.467

Reklamasyon gelirleri

128.554

183.420

Fuar destek gelirleri

103.216

671.636

Sabit k›ymet sat›fl kar›
Di¤er
Toplam

86.250

178.612

1.046.254

1.189.536

39.904.919

51.524.716

Di¤er faaliyetlerden giderlerin detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Kira giderleri

3.641.989

1 Ocak - 31 Aral›k 2008
2.532.507

Sabit k›ymet sat›fl zarar›

267.014

69.556

Di¤er

219.636

809.985

4.128.639

3.412.048

Toplam
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32. F‹NANSAL GEL‹RLER
Finansal gelirlerin detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Kambiyo karlar›

11.859.091

Faiz gelirleri

11.470.034

8.141.669

6.847.347

12.392.131

Reeskont ve vadeli sat›fl faiz gelirleri
Finansal varl›k makul de¤er art›fl›
Toplam

17.926.448

6.528.022

--

36.704.494

38.460.248

33. F‹NANSAL G‹DERLER
Finansal giderlerin detay› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Kredi faiz giderleri

27.035.323

18.072.288

Kambiyo zararlar›

12.569.830

38.567.365

Faktoring giderleri

7.922.672

1.717.650

Kredi kart› komisyonlar›

3.649.748

2.941.718

Reeskont ve vadeli al›m faiz giderleri

2.505.355

2.783.545

--

3.670.897

Tahvil faiz ve komisyonu
Finansal varl›k makul de¤er azal›fl›
Di¤er
Toplam

--

18.833.716

1.695.168

2.535.611

55.378.096

89.122.790

34. SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle sat›fl amac›yla elde tutulan duran varl›klar ve durdurulan
faaliyetler bulunmamaktad›r.
35. VERG‹LER
Cari Vergi Karfl›l›¤›
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iflmifltir. Söz konusu 5520 say›l› yeni
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir.
Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2009 y›l› için %20’dir (2008 - %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n
ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer
alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir (GVK
Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar›
üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
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35. VERG‹LER (DEVAMI)
fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10.
gününe kadar beyan edip 17. günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen
y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba
ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi
bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (5024 say›l› Kanun), kazançlar›n› bilanço
esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak
enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi
son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›fl oran›n›n) %100’ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n
(D‹E TEFE art›fl oran›n›n) %10’u aflmas› gerekmektedir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25. günü akflam›na
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse
ödenecek yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle vergi miktarlar› de¤iflebilir.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum
kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan fiirket’e iliflkin
olanlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:
‹fltirak Kazançlar› ‹stisnas›:
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baflka kurumun sermayesine ifltirakten elde ettikleri temettü kazançlar›
(yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç) kurumlar
vergisinden istisnad›r.
‹fltirak Hissesi Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›:
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›,
kurucu senedi ve intifa senetleri sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan
yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi
gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde yukar›da yer alan istisnalar yan›nda ayr›ca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
14 ve mükerrer 14. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate
al›n›r.
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35. VERG‹LER (DEVAMI)
Grup’un 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle vergi karfl›l›¤›n›n hesaplanmas›na iliflkin detay afla¤›daki
gibidir:

Vergi öncesi kar / (zarar)
Etkin vergi oran›

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

34.960.277

(8.457.832)

%20

%20

Vergi oran› ile hesaplanan vergi (gideri ) / geliri

(6.992.075)

1.691.566

Kanunen kabul edilmeyen giderler, di¤er ilaveler etkisi

(1.253.610)

(1.229.855)

5.917.774

5.055.987

Kurumlar vergisinden muaf gelirler etkisi
Geçici farklar ile ilgili vergi istisnas› etkisi
Di¤er
Toplam vergi karfl›l›¤›

--

(4.146.147)

(73.494)

379.116

(2.401.405)

1.750.667

Transfer fiyatland›rmas›
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlamas› ile ilgili yeni düzenlemeler getiren 13. maddesi 1
Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. AB ve OECD transfer fiyatland›rmas› rehberini esas
alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlamas› ile ilgili düzenlemelerde ciddi de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu çerçevede,
kurumlar›n iliflkili kiflilerle yapt›klar› mal veya hizmet al›m ya da sat›mlar›nda emsallerine uygun olarak tespit
edecekleri bedel veya fiyat kullanmalar› gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kiflilerle yap›lan mal veya
hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, aralar›nda böyle bir iliflkinin bulunmamas› durumunda
oluflacak fiyat veya bedele uygun olmas›n› ifade etmektedir. Kurumlar, iliflkili kifliler ile gerçeklefltirdi¤i ifllemlerde
uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden ifllemin mahiyetine en uygun
olan›n› kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat ve
bedellere iliflkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin ispat edici ka¤›tlar olarak kurumlar taraf›ndan
saklanmas› zorunlu k›l›nm›flt›r. Ayr›ca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde iliflkili kifliler ile yapt›klar› ifllemlere
iliflkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek flekilde bir rapor haz›rlayacaklard›r.
Transfer fiyatlamas› ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmesinden sonra uygulamaya
aç›kl›k getirmek amac›yla Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 18 Kas›m 2007 tarihinde Transfer Fiyatland›rmas› Yoluyla
Örtülü Kazanç Da¤›t›m› Hakk›nda Genel Tebli¤ (Seri No: 1) yay›mlanm›flt›r.
Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤›
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya aktifi, varl›klar›n ve borçlar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na
göre haz›rlanan iliflikteki mali tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar›
aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmifl
vergi yükümlülü¤ü veya aktifi, söz konusu geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde ödenecek
vergi tutarlar›nda yapacaklar› tahmin edilen art›fl ve azal›fl oranlar›nda iliflikteki konsolide mali tablolara
yans›t›lmaktad›rlar.
‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi
varl›klar› ve yükümlülükleri için uygulanacak oran Grup için %20’dir (2008 - %20).
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35. VERG‹LER (DEVAMI)
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle net ertelenmifl vergi aktifi ve yükümlülüklerini do¤uran kalemler
afla¤›daki gibidir:
Ertelenmifl vergi aktifleri/ (yükümlülükleri) matrahlar›

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Duran varl›klar

(13.409.065)

(17.362.398)

Özsermaye ile iliflkilendirilen gayrimenkul de¤erleme fark›

(19.715.130)

(19.715.130)

8.373.868

7.086.865

K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Gelir tablosu ile iliflkilendirilen gayrimenkul de¤erleme fark›

(15.141.308)

(6.910.246)

Ertelenmifl finansman gelir ve gideri

1.565.102

3.089.279

Sat›fltan iadeler ve fiyat fark› karfl›l›¤›

7.128.242

3.032.086

fiüpheli alacak karfl›l›¤›

4.948.956

2.224.013

Stoklar
Finansal varl›k makul de¤er farklar›
Di¤er

336.297

792.627

(3.652.428)

2.875.594

(807.452)

232.606

Net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü matrah›

(30.372.918)

(24.654.704)

Ertelenmifl vergi aktifleri/ (yükümlülükleri)

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Duran varl›klar

(2.681.813)

(3.472.480)

Özsermaye ile iliflkilendirilen gayrimenkul de¤erleme fark›

(3.943.026)

(3.943.025)

K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Gelir tablosu ile iliflkilendirilen gayrimenkul de¤erleme fark›
Ertelenmifl finansman gelir ve gideri

1.674.774

1.417.373

(3.028.262)

(1.382.049)

313.020

617.856

1.425.648

606.417

989.791

444.803

67.259

158.525

Finansal varl›k makul de¤er farklar›

(730.486)

575.119

Di¤er

(161.490)

46.520

(6.074.585)

(4.930.941)

Sat›fltan iadeler ve fiyat fark› karfl›l›¤›
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
Stoklar

Net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmifl vergi yükümlülükleri hareketleri
afla¤›daki gibidir:

Dönem bafl›
Özsermaye ile iliflkilendirilen ertelenmifl vergi

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

(4.930.941)

(3.524.705)

--

(3.156.903)

Döneme ait ertelenmifl vergi geliri / (gideri)

(1.143.643)

1.750.667

Dönem sonu

(6.074.584)

(4.930.941)

Ertelenen vergi varl›k ve yükümlülükleri, cari vergi varl›k ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda yasal
olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› ve cari vergi varl›klar›n›n gerçekleflmesi ile cari vergi yükümlüklerin ifa
edilmesinin eflanl› olarak yap›lmas› niyeti olmas› flartlar› geçerli oldu¤undan mahsup edilmifltir.
Her bilanço tarihi itibariyle, kay›tlara yans›t›lmayan ertelenen vergi varl›¤› yeniden gözden geçirilmektedir. Gelecekte
elde edilecek mali kar›n ertelenen vergi varl›¤›n›n kazan›lmas›na imkan vermesinin muhtemel olmas› durumunda,
önceki dönemlerde kay›tlara yans›t›lmayan ertelenen vergi varl›¤› kay›tlara yans›t›l›r.
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36. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ/(KAYIP)
Hisse lot bafl›na kar zarar miktar›, 32.558.872 TL tutar›ndaki net dönem kar›n›n fiirket hisselerinin dönem içindeki
a¤›rl›kl› ortalama hisse lot adedine bölünmesiyle hesaplan›r. Hesaplamas› afla¤›daki gibidir:
1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Cari dönem kar›/(zarar›)
A¤›rl›kl› ortalama hisse lot miktar›

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

32.558.872

(6.707.165)

4.000.000.000

4.000.000.000

0,81

(0,17)

Hisse lot bafl›na kar/(zarar)(Kr olarak)

37. ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup’un iliflkili taraflarla olan bakiyeleri afla¤›daki gibidir:
Alacaklar

31 Aral›k 2009

Ticari alacak

31 Aral›k 2008

2.365.423

7.929.069

Ticari olmayan alacak

92.138.169

10.900.307

Alacak senetleri

21.886.748

14.950.943

Ertelenmifl finansman gelirleri (-)
Toplam

Borçlar

(26.845)

(68.297)

116.363.495

33.712.022

31 Aral›k 2009

Ticari borç

824.608

289.345

344

344

33.647.196

7.275.630

(13.840)

(1.450)

34.458.308

7.563.869

Ticari olmayan borç
Borç senetleri
Ertelenmifl finansman giderleri (-)
Toplam

31 Aral›k 2008

‹liflkili taraflarla olan bakiyelerin flirket baz›nda detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009
Ortaklardan Alacaklar
Boyner Holding

31 Aral›k 2008

Ticari

Ticari Olmayan

Ticari

Ticari Olmayan

429.667

92.138.169

--

10.900.307

35.204

19.429.298

71.594

14.950.942

‹liflkili taraflardan alacaklar
BBA Beymen Bo¤aziçi Alboy
Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. (BBA)
Boyner Bireysel Ürünler
Beymen Ma¤azac›l›k A.fi. (Beymen)

1.609

--

--

--

115.442

2.457.450

240.742

--

439.445

--

28.577

--

1.294.582

--

7.502.602

--

Benetton Giyim San. Ticaret A.fi.
(Benetton)
Boyner Büyük Ma¤azac›l›k A.fi.
(Boyner Ma¤azac›l›k)
Alt›n Petrol
Toplam

22.629

--

17.258

--

2.338.578

114.024.917

7.860.773

25.851.249

31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan kaynaklanan flüpheli alacaklar bulunmamaktad›r.
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(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
37. ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
31 Aral›k 2009
Boyner Holding

300.518

31 Aral›k 2008
--

230.269

--

Temettü borçlar›

--

164

--

164

Di¤er

--

179

--

179

347.526

120.000

14.056

--

‹liflkili taraflara borçlar
BBA
Beymen

67.894

--

--

--

Alt›n Petrol

41.785

33.527.197

13.624

7.275.631

14.667

--

29.946

--

Bofis Turizm ve Ticaret A.fi.
(Bofis Turizm)
Alsis Sigorta
Toplam

38.378

--

--

--

810.768

33.647.540

287.895

7.275.974

Grup, iliflkili taraflarla yapt›¤› ifllemler neticesinde afla¤›da belirtilen gelirleri elde etmifl ve muhtelif giderlere
katlanm›flt›r. Bu ifllemler afla¤›da özetlendi¤i gibidir:
Gelirler

1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Faiz geliri

12.310.048

8.111.212

Mal sat›fl›

11.887.863

17.946.079

Hizmet Sat›fl›
Di¤er sat›fl
Toplam

Giderler

828.898

--

1.557.098

352.168

26.583.907

26.409.459

1 Ocak - 31 Aral›k 2009

1 Ocak - 31 Aral›k 2008

Holding dan›flmanl›k pay›

3.685.008

3.685.008

Hizmet al›fl

1.773.306

574.550

Sat›n al›nan mal maliyeti

1.680.137

80.011

864.666

322.997

Di¤er al›fl
Faiz giderleri
Toplam

827.467

--

8.830.584

4.662.566
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(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
37. ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
‹liflkili taraflarla olan ifllemlerin flirket baz›nda detay› afla¤›daki gibidir:
Al›mlar
Ortaklar

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Mal

Hizmet

Faiz/Di¤er

Mal

Hizmet

Faiz/Di¤er

--

3.685.008

858.985

--

3.685.008

225.869

900

--

796.720

--

--

29.004

--

10.536

17.168

--

--

68.124

866.307

--

17.346

61.558

--

Boyner Holding
‹liflkili taraflar
Boyner Ma¤azac›l›k
Alt›n Petrol
BBA

--

Bofis Turizm

--

412.433

--

--

574.550

--

Alsis Sigorta

--

1.350.337

--

--

--

--

5.171

--

--

646

--

--

Beymen

Benetton

807.759

--

1.913

17.807

--

--

Toplam

1.680.137

5.458.315

1.692.132

80.011

4.259.558

Sat›fllar
Ortaklar

31 Aral›k 2009

322.997

31 Aral›k 2008

Mal

Hizmet

Faiz/Di¤er

Mal

Hizmet

Faiz/Di¤er

--

--

13.695.205

--

--

5.258.188
2.952.705

Boyner Holding
‹liflkili taraflar

25.658

12.026

3.781

61.470

--

Beymen

BBA

2.179.384

816.872

76.476

3.349.263

--

Boyner Ma¤azac›l›k

8.838.817

--

3.165

14.417.819

--

226.277

556

--

26.025

--

--

20.479

Alt›n Petrol
Boyner Bireysel Ürünler
Benetton

1.490

--

--

--

--

841.958

--

--

117.527

--

Alsis Sigorta
Toplam

--

-5.731

--

--

62.494

--

--

--

11.887.863

828.898

13.867.146

17.946.079

--

8.463.380

Üst yönetim kadrosuna ve yönetim kuruluna ait ücretler ve menfaatler toplam›:
fiirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yard›mc›lar› olarak
belirlemifltir. 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ait ücretler ve
sa¤lanan menfaatler toplam› 2.179.809 TL’dir. (31 Aral›k 2008 - 3.721.956 TL).
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle:
fiirket, Boyner Holding’e aç›lan murabaha sendikasyonu kredilerinde müflterek borçlu s›fat›yla yer alm›flt›r. Söz
konusu kredilerin ayr›nt›s› afla¤›dad›r:
- 10 Aral›k 2007 tarihinde Citibank önderli¤indeki konsorsiyum taraf›ndan aç›lan 25.000.000 USD tutarl› kredi,
- 9 Ekim 2008 tarihinde HSBC taraf›ndan aç›lan 19.250.000 USD tutarl› kredi,
Söz konusu kredilerin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle toplam bakiyesi 44.250.000 USD’dir.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
31.12.2008 tarihi itibariyle:
fiirket, Boyner Holding’e aç›lan murabaha sendikasyonu kredilerinde müflterek borçlu s›fat›yla yer alm›flt›r. Söz
konusu kredilerin ayr›nt›s› afla¤›dad›r:
- 10 Aral›k 2007 tarihinde Citibank önderli¤indeki konsorsiyum taraf›ndan aç›lan 50.000.000 USD tutarl› kredi,
- 9 Ekim 2008 tarihinde HSBC taraf›ndan aç›lan 21.000.000 USD tutarl› kredi,
Söz konusu kredilerin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam bakiyesi 71.000.000 USD’dir.
Grup’un finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile ilgili yönetim politikalar›na ve uygulamalar›na iliflkin detaylar
afla¤›da sunulmaktad›r.
Fonlama riski
Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerinin fonlama riski, fonlama imkan› yüksek borç verenlerden yeterli fonlama
taahhütlerinin sa¤lanmas› yoluyla yönetilmektedir.
Kredi riski
Kredi riski, karfl›l›kl› iliflki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliflkin olarak yükümlülü¤ünü yerine
getirememesi sonucu di¤er taraf›n finansal aç›dan zarara u¤ramas› riskidir. fiirket, kredi riskini belli taraflarla
yap›lan ifllemleri s›n›rland›rarak ve iliflkide bulundu¤u taraflar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek yönetmeye
çal›flmaktad›r.
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Ticari alacaklar›n önemli bir k›sm› bayilerden ve iliflkili flirketlerdendir. fiirket, bayileri üzerinde etkili bir kontrol
sistemi kurmufl olup bu ifllemlerden do¤an kredi riski yönetimce takip edilmektedir. fiirketin kredi riski çok say›da
müflteriyle çal›flt›¤› için da¤›lm›fl durumdad›r. ‹liflkili olmayan flirketlerden olan riskin yönetiminde alacaklar›n
mümkün olan en yüksek oranda teminat alt›na al›nmas› ilkesi ile banka teminatlar›, kredi sigortalar›, gayrimenkul
ipote¤i ve çek-senet teminatlar› al›nmaktad›r.
Yap›lan yurtd›fl› sat›fllar›n tahsilat› ise akreditif, teminat mektubu ya da peflin ödeme yöntemleri ile teminat alt›na
al›nmaktad›r.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kal›nan kredi riskleri:
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, finansal araç türleri itibariyle Grup’un maruz kald›¤› kredi
risklerini gösteren tablo afla¤›daki gibidir:

ALACAKLAR
31.12.2009

Ticari Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Di¤er Alacaklar

‹liflkili Taraf

Di¤er Taraf

‹liflkili Taraf

Di¤er Taraf

2.338.578

147.255.396

114.024.917

329.001

23.493.335

--

41.609.198

--

--

--

2.338.578

133.123.428

114.024.917

329.001

23.493.335

--

14.131.968

--

--

--

--

14.131.968

--

--

--

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kal›nan azami kredi riski (1)
- Azami riskin teminat ile güvence
alt›na al›nm›fl k›sm› (Not 10)
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er
düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal
varl›klar›n net defter de¤eri (2)
B. Vadesi geçmifl ancak de¤er
düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n
net defter de¤eri (3) (4)
- Teminat ile güvence alt›na
al›nm›fl k›sm› (3)
C. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan
varl›klar›n net defter de¤erleri

--

--

--

--

--

- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)

--

5.076.016

--

--

--

- De¤er düflüklü¤ü (-)

--

(5.076.016)

--

--

--

- Teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

--

--

--

--

--

(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan di¤er unsurlar dikkate al›nmaks›z›n,
bilanço tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riskini gösteren tutarlard›r.
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaflanmam›fl veya gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›fl müflterilerden oluflmaktad›r.
(3) Grup’un, vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar›na karfl›l›k temin etmifl oldu¤u,
5.516.291 TL tutar›nda ipotek, 2.085.000 TL tutar›nda menkul rehni, ve 12.500.000 TL tutar›nda flah›s ve flirket
kefaletleri bulunmaktad›r.
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(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
ALACAKLAR
31.12.2008

Ticari Alacaklar

Bankalardaki
Mevduat

Di¤er Alacaklar

‹liflkili Taraf

Di¤er Taraf

‹liflkili Taraf

Di¤er Taraf

7.860.773

76.614.552

25.851.249

460.454

1.415.242

--

34.733.037

--

--

--

7.860.773

61.510.114

25.851.249

460.454

25.851.249

--

15.104.438

--

--

--

--

7.601.291

--

--

--

--

2.270.693

--

--

--

- De¤er düflüklü¤ü (-)

--

(2.270.693)

--

--

--

- Teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

--

--

--

--

--

Raporlama tarihi itibariyle maruz
kal›nan azami kredi riski (1)
- Azami riskin teminat ile güvence
alt›na al›nm›fl k›sm› (Not 10)
A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er
düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal
varl›klar›n net defter de¤eri (2)
B. Vadesi geçmifl ancak de¤er
düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n
net defter de¤eri (3) (4)
- Teminat ile güvence alt›na
al›nm›fl k›sm› (3)
C. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan
varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)

(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan di¤er unsurlar dikkate al›nmaks›z›n,
bilanço tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riskini gösteren tutarlard›r.
(2) Daha önce tahsilat sorunu yaflanmam›fl veya gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›fl müflterilerden oluflmaktad›r.
(3) Grup’un, vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar›na karfl›l›k temin etmifl oldu¤u,
5.516.291 TL tutar›nda ipotek, 2.085.000 TL tutar›nda menkul rehni, ayr›ca flah›s ve flirket kefaletleri bulunmaktad›r.
Bunlara ilaveten, 23 Ekim 2008 tarihinde yapt›¤› bir protokole istinaden alacakl›lardan Grup için 36 ay süre ile
toplam 7.200.000 TL tutar›nda üretim gerçeklefltirme (üretim bedellerinin %80’i alacaktan mahsup edilecek,
%20’si borçluya ödenecek) ve iki y›l süre ile toplam 4.000.000 TL tutar›nda bedelsiz mal sevkiyat› yapma taahhütleri
al›nm›flt›r.
(4) fiirket’in vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n›n yaflland›rma tablosu afla¤›daki
gibidir:
Ticari Alacaklar

31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Vadesi üzerinden 1 - 30 gün geçmifl

--

271.787

Vadesi üzerinden 1 - 3 ay geçmifl

--

8.291

Vadesi üzerinden 3 - 12 ay geçmifl

--

14.824.360

Vadesi üzerinden 12 ay üzeri geçmifl

14.131.968

--

Toplam

14.131.968

15.104.438

Teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› (3)

14.131.968

7.601.291

Kredi güvenilirli¤inden art›fl sa¤layan hususlara iliflkin aç›klama
Grup, 2008 y›l› içinde gecikmifl alacaklar›na karfl›l›k 60 adet daire mülkiyetini devralm›flt›r. Sözkonusu daireler,
fiirket operasyonlar›nda kullan›labilecek nitelikte olmad›¤›ndan, gelecekteki piyasa koflullar›na göre nas›l
de¤erlendirilece¤ine karar verilmek üzere yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Daireler, mali tablolara
bilirkifli raporuyla tayin edilen makul de¤erleriyle al›nm›flt›r (Not 17).
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(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Likidite Riski
Grup’un fon kayna¤› olarak bankalar›, sat›c›lar›n› ve hissedarlar›n› kullanma hakk› vard›r. fiirket, stratejisi dahilinde
belirlenen hedeflerini gerçeklefltirmek için gerekli olan fonlama flartlar›ndaki de¤iflimleri saptayarak ve izleyerek
likidite riskini sürekli olarak de¤erlendirmektedir.
fiirket, tahmini ve fiili nakit ak›fllar›n› düzenli olarak izleyerek ve finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin
efllefltirilmesi yoluyla fonlar›n ve borçlanma rezervinin süreklili¤ini sa¤layarak likidite riskini yönetmektedir.
Önümüzdeki dönemlerde borçlanma vadelerini uzatmak için çal›flmalar yap›lmaktad›r.
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle, Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini
gösteren tablo afla¤›daki gibidir:
31.12.2009
Sözleflme Uyar›nca Vadeler

Sözleflme Uyar›nca
Nakit Ç›k›fllar
Toplam›

Defter
De¤eri

3 Aydan K›sa

3 - 12
Ay Aras›

1-5
Y›l Aras›

5 - 10
Y›l Aras›

114.357.796

26.790.700

4.662.760

61.657.488

Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri

182.841.715 207.468.744

Finansal Kiralama
Yükümlülükleri

7.694.404

8.337.052

1.667.852

4.026.013

2.643.187

Di¤er Finansal Yükümlülükler

71.036.737

71.036.737

50.140.912

20.739.825

156.000

‹liflkili Taraflara Ticari Borçlar

810.768

810.768

810.768

Di¤er Ticari Borçlar

40.544.159

40.544.159

25.946.906

‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar

33.647.540

33.647.540

33.647.540

Di¤er Borçlar

23.106.893

23.106.893

23.106.893

Toplam

359.682.216 384.951.893

249.678.667

31.12.2008
Sözleflme Uyar›nca Vadeler

Defter De¤eri

Sözleflme Uyar›nca
Nakit Ç›k›fllar
Toplam›

14.597.253

66.153.791

3 Aydan K›sa

7.461.947

3 - 12
Ay Aras›

61.657.488

1-5
Y›l Aras›

Türev Olmayan
Finansal Yükümlülükler
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Yükümlülükleri
Di¤er Finansal Yükümlülükler
‹liflkili Taraflara Ticari Borçlar
Di¤er Ticari Borçlar

123.060.598

127.728.742

11.212.399

12.453.212

8.227.725

8.227.725

71.856.445

55.872.297

--

1.495.998

4.487.993

6.469.221

3.814.896

4.412.829

287.895

287.895

287.895

--

--

51.674.064

51.674.064

30.510.377

21.163.687

--

‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar

7.275.974

7.275.974

7.275.974

--

--

Di¤er Borçlar

5.912.677

5.912.677

5.912.677

--

--

207.651.332

213.560.289

121.154.262

85.936.806

6.469.221

Toplam

31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle 3 aydan k›sa vadeli sözleflmeli nakit ç›k›fllar› içinde s›n›fland›r›lm›fl olan aç›k kredilerin
toplam tutar› 62.154.924 TL’dir (31 Aral›k 2008 – 11.612.500 TL).
Fiyat Riski
fiirket fiyat riskine maruz kalmamak için, sat›fl, maliyet ve karl›l›k analizleri yap›p de¤iflen piyasa flartlar›n› da göz
önünde bulundurarak fiyat riskini kontrol alt›na almaktad›r.
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Döviz kuru riski
fiirket, dövizli kredilerinden ve yurtd›fl› borçlar›ndan dolay› kur riski tafl›maktad›r. Yurtd›fl› sat›fllardan ve iç piyasadan
dövizli alacaklar› nedeniyle kur riski belli oranda azalmaktad›r.
Net döviz pozisyonunun öz kaynaklara olan oran› yönetim taraf›ndan düzenli olarak kontrol alt›nda tutulmaktad›r.
Yurtd›fl›ndan yap›lan al›mlar›n bir k›sm›n›n yurt içi kaynaklardan karfl›lanarak, kur riskinin bir ölçüde azalt›lmas›
hedeflenmektedir.
Döviz pozisyonu tablosu
Kur riski, bir finansal arac›n de¤erinin yabanc› para kurlar›ndaki de¤iflimin etkisiyle dalgalanmas› riskidir. Afla¤›daki
tablolar 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle Grup’un yabanc› para pozisyonu riskini özetlemektedir:
31 Aral›k 2009

TL Karfl›l›¤›

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini ‹sviçre Frang›

Varl›klar
Haz›r de¤erler

22.812.867

322.506

10.315.089

18.242

--

Ticari alacaklar

6.225.430

1.784.226

1.636.564

1.444

--

Di¤er dönen varl›klar

3.784.502

2.104.307

285.167

--

--

32.822.799

4.211.039

12.236.820

19.686

--

28.997.402

16.788.060

1.721.807

--

--

DÖV‹ZL‹ VARLIKLAR TOPLAMI
Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar
K›sa vadeli finansal kiralama

4.877.470

1.208.061

1.415.772

--

--

Ticari borçlar

ifllemlerinden borçlar

26.828.000

7.622.510

7.069.870

8.928

38.929

Uzun vadeli finansal borçlar

43.913.839

833.333

19.746.835

--

--

Uzun vadeli finansal kiralama
2.351.422

1.122.676

305.980

--

--

DÖV‹ZL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 106.968.133

ifllemlerinden borçlar

27.574.640

30.260.264

8.928

38.929

(18.023.444)

10.758

(38.929)

(74.145.334)

(23.363.601)

‹hracat

NET DÖV‹Z POZ‹SYONU

31.708.845

21.059.205

‹thalat

52.965.864

35.176.904
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
31 Aral›k 2008

TL Karfl›l›¤›

ABD Dolar›

Euro

‹ngiliz Sterlini ‹sviçre Frang›

Varl›klar
Haz›r de¤erler

1.237.069

58.152

536.774

--

--

Ticari alacaklar

4.720.582

333.786

1.968.358

884

--

Di¤er dönen varl›klar

3.128.510

1.787.878

198.385

--

--

Uzun vadeli alacaklar
DÖV‹ZL‹ VARLIKLAR TOPLAMI

132.813

87.822

--

--

--

9.218.974

2.267.638

2.703.517

884

--

34.916.535

18.085.791

3.533.910

--

--

4.890.621

862.293

1.675.343

--

--

22.554.262

9.484.516

3.816.912

2.115

24.438

Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar
K›sa vadeli finansal kiralama
ifllemlerinden borçlar
Ticari borçlar
Uzun vadeli finansal kiralama
5.590.768

1.259.478

1.721.814

DÖV‹ZL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 67.952.186

ifllemlerinden borçlar

29.692.078

10.747.979

2.115

24.438

(8.044.462)

(1.231)

(24.438)

(58.733.212)

(27.424.440)

‹hracat

NET DÖV‹Z POZ‹SYONU

50.401.439

38.836.060

‹thalat

67.348.118

51.894.065

Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi
31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle afla¤›da detay› verilen döviz türleri karfl›s›nda Türk Liras›nda
olas› % 10’luk bir de¤er de¤iflimi Grup’un kar›n› afla¤›da verilen tutarlarda azaltacakt›r. Bu analiz özellikle faiz
oranlar› gibi de¤iflkenlerin sabit kalaca¤› varsay›m›na dayanmaktad›r.
Döviz kuru
duyarl›l›k analizi tablosu

31 Aral›k 2009
31 Aral›k 2008
Kâr / Zarar
Kâr / Zarar
Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n Yabanc› Paran›n
De¤er Kazanmas› De¤er Kaybetmesi De¤er Kazanmas› De¤er Kaybetmesi

ABD Dolar›'n›n TL karfl›s›nda %10 de¤iflmesi halinde
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü

(3.517.857)

3.517.857

(4.147.398)

4.147.398

--

--

--

--

(3.893.605)

3.893.605

(1.722.158)

1.722.158

--

--

--

--

(3.071)

3.071

--

--

--

--

(3.764)

3.764

ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m
Euro'nun TL karfl›s›nda %10 de¤iflmesi halinde
Euro net varl›k/yükümlülü¤ü
Euro riskinden korunan k›s›m

Di¤er döviz kurlar›n›n TL karfl›s›nda %10 de¤iflmesi halinde
Di¤er döviz net varl›k/yükümlülü¤ü
Di¤er döviz riskinden korunan k›s›m

Faiz oran› riski
fiirket, faiz do¤uran varl›k ve borçlar› sebebiyle faiz riskine maruz kalmaktad›r. fiirket’in faaliyetleri, faize duyarl›
varl›klar ve borçlar› farkl› zaman veya miktarlarda itfa olduklar› ya da yeniden fiyatland›r›ld›klar›nda, faiz oranlar›ndaki
de¤iflim riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu faiz oran› riski, faiz oran› duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülüklerini
dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetim taraf›ndan sürekli kontrol edilerek yönetilmektedir.
Finansal borçlar›n piyasadaki faiz oran› dalgalanmalar›ndan en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçlar›n “sabit
faiz/de¤iflken faiz” ve “TL/yabanc› para” dengesi, hem kendi içinde hem de aktif yap›s› ile uyumlu olarak
yap›land›r›lmaktad›r.
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38. F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (DEVAMI)
Faiz Riski Duyarl›l›k Analizi
Grup’un faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n› gösteren tablo afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

44.880.111

44.726.416

138.000.769

89.546.581

De¤iflken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

31 Aral›k 2009 tarihindeki TL, ABD Dolar› ve Euro para birimi cinsinden olan de¤iflken faizli kredilerin yenileme
tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/düflük olup di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, de¤iflken faizli
kredilerden oluflan yüksek/düflük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem kar› 1.236.674 TL (31 Aral›k 2008 –
705.183 TL) daha düflük/yüksek olacakt›.
Sermaye riski yönetimi
Sermayeyi yönetirken fiirket’in hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini
azaltmak amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için fiirket’in faaliyetlerinin devam›n› sa¤layabilmektir.
Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için fiirket ortaklara ödenen temettü tutar›n› de¤ifltirebilir,
sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler ç›karabilir ve borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.
fiirket sermayeyi finansal borç/toplam öz sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran finansal borçlar toplam›n›n
toplam öz sermayeye bölünmesiyle bulunur. Finansal borçlar toplam›, uzun ve k›sa vadeli finansal borçlar›n
tümünü, toplam öz sermaye ise bilançoda yer alan öz sermaye kalemini kapsar.
31 Aral›k 2009

31 Aral›k 2008

Finansal borçlar

190.536.119

134.272.997

Toplam Özsermaye

228.685.822

196.126.950

%83

%68

Borç/Özsermaye oran›
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ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2009 VE
31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KONSOL‹DE D‹PNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Liras› (TL) ve tam olarak gösterilmifltir.)
39. F‹NANSAL ARAÇLAR GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI
Finansal varl›k ve yükümlülüklerin piyasa de¤erleri ve kay›tl› de¤erleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir:
31 Aral›k 2009
Not

Kay›tl› De¤er

31 Aral›k 2008

Piyasa De¤eri

Kay›tl› De¤er

Piyasa De¤eri

Finansal varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Di¤er ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan ticari alacaklar
K›sa vadeli di¤er alacaklar

6

23.775.302

23.775.302

2.022.183

2.022.183

10

147.255.396

147.255.396

76.614.552

76.614.552

37

2.338.578

2.338.578

7.860.773

7.860.773

11,37

114.353.918

114.353.918

26.311.703

26.311.703

Di¤er cari/dönen varl›klar (*)

26

526.413

526.413

429.574

429.574

Uzun vadeli di¤er alacaklar

11

161.351

161.351

162.241

162.241

7

10.694.289

10.694.289

4.166.267

4.166.267

Finansal borçlar-k›sa vadeli

8

(141.066.167)

(141.066.167)

(128.216.850)

(128.216.850)

Di¤er finansal yükümlülükler

9

(71.036.737)

(71.036.737)

(8.227.725)

(8.227.725)

Uzun vadeli finansal yat›r›mlar
Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar

10

(40.544.159)

(40.544.159)

(51.674.064)

(51.674.064)

‹liflkili taraflara ticari borçlar

37

(810.768)

(810.768)

(287.895)

(287.895)

‹liflkili taraflara di¤er borçlar

37

(33.647.540)

(33.647.540)

(7.275.974)

(7.275.974)

Finansal borçlar-uzun vadeli

8

(49.469.952)

(49.469.952)

(6.056.147)

(6.056.147)

(37.470.076)

(37.470.076)

(84.171.362)

(84.171.362)

Net

(*) Verilen avanslar, devreden KDV, di¤er KDV, gelecek aylara ait giderler ve peflin ödenen vergi ve fonlar gibi
finansal olmayan araçlar, di¤er cari/dönen varl›klar içerisine dahil edilmemifltir.
Grubun finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesinde yapm›fl oldu¤u finansal uygulamalar› bulunmamaktad›r.
40. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle:
• K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2010’dan itibaren 2.427 TL olmufltur.
• Grubun mülkiyetindeki 71.838 m2lik arsan›n sat›fl veya sair yöntemlerle de¤erlendirilmesi amac› ile Kuzeybat›
Gayrimenkul Hizmetleri Dan›flmanl›k ve Tic. A.fi. ile bir dan›flmanl›k sözleflmesi imzalanm›flt›r. Grubun stratejik
kararlar almas› ve uygulamas› konusunda genel dan›flmanl›k hizmetleri veren EFG ‹stanbul Menkul De¤erler A.fi,
bu süreçte Kuzeybat› Gayrimenkul Hizmetleri Dan›flmanl›k ve Tic. A.fi ile koordineli çal›flarak bahsi geçen arsan›n
de¤erlendirilmesi konusunda da dan›flmanl›k hizmeti verecektir.
• fiirket Yönetim Kurulu, 2009 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›n›n 24 Mart 2010 tarihinde fiirket merkezinde
gerçeklefltirilmesine karar vermifltir.
31.12.2008 tarihi itibariyle:
• fiirket Yönetim Kurulu, 2008 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›n›n 26 Mart 2009 tarihinde fiirket merkezinde
gerçeklefltirilmesine karar vermifltir.
• K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2009’dan itibaren 2.260 TL olmufltur.
41. F‹NANSAL TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER
HUSUSLAR
31 Aral›k 2009 itibar› ile finansal tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar›n aç›k, yorumlanabilir
ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli olan herhangi bir husus bulunmamaktad›r.
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Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar›
Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› Anonim
fiirketi’nin ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2009
tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide
bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide
gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iflim tablosunu
ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe
politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl
bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin
Sorumlulu¤u
Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye
Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama
standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide
finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde
haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini,
koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n›
ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini
içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime
dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda
görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim
standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z
denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru
ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda
makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.

kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak,
amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl
vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara
uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi
taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r.
Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan
benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli
muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolar›n
bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun
de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z
denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na
yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.
Görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar,
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› Anonim
fiirketi’nin 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle konsolide
finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait
konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit
ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca kabul edilen
finansal raporlama standartlar› (bkz. Dipnot 2)
çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›tmaktad›r.
‹stanbul, 03Mart 2010
Denge Ba¤›ms›z Denetim
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
MAZARS üyesi
Moris Moreno, SMMM
Sorumlu Ortak Bafldenetçi

Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki
tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t›
toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin
kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p
kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli
yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini
de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre
yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 2009 Uyum Raporu

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2009

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Dünyada son on y›lda giderek önem arz eden bir olgu
haline gelen Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin ülkemizde
de hayata geçirilmesinin, ulusal ve uluslararas› sermaye
piyasalar›n›n geliflmesi aç›s›ndan büyük yarar
getirece¤ine inanmaktay›z.
fiirketimiz Kurumsal Yönetim ‹lkelerini hem yürürlükteki
di¤er mevzuat hem de Sermaye Piyasas› Kanunu
çerçevesinde de¤erlendirmektedir. Bu de¤erlendirmeler
çerçevesinde söz konusu ilkelere uyum sa¤lanmas›na
yönelik çal›flmalar›m›z ilk olarak 2004 y›l›nda faaliyet
raporumuzda yay›nlanm›flt›r ve detay çal›flmalar›m›z
halen devam etmektedir.
Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin ana sözleflmemize
yans›mas› için, Sermaye Piyasas›ndaki geliflmeler takip
edilmekte olup gerek TTK, gerek SPK yasalar›
de¤iflikliklerinin, TBMM’de yeni flekillerini almalar› ile
oluflacak ortamda, hisse sahiplerine daha belirgin bir
kurumlar aras› eflit muamelenin sa¤lanabilece¤i
anlafl›lmaktad›r.

Bugüne kadar Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde sözü edilen
menfaat sahipleri aras›nda herhangi bir ç›kar çat›flmas›na
yol aç›lmam›fl oldu¤unu da bilgilerinize sunar›z.
fiirketimizin Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum düzeyine
iliflkin durumumuz, tespitlerimiz, uyum düzeyinin
gelifltirilmesine yönelik düflüncelerimiz afla¤›da
bilgilerinize sunulmufltur.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri uyar›nca, flirketimizde Pay
Sahipleri ile iliflkiler birimi oluflturulmufl bulunmaktad›r.
Bu birim ba¤›ms›z bir yönetim kurulu üyesi olan Kurumsal
Yönetim Komitesi Baflkan›na ba¤l› olarak görev
yapmaktad›r.
Pay Sahipleri ile iliflkiler biriminde, Nesrin Gündüz ve
Firdevs Ays›n Ören görev yapmaktad›r.
Birimin baflkanl›¤›n› Nesrin Gündüz yürütmektedir.

Bu kapsamda ana sözleflmemizde, konuya iliflkin yasal
bir zorunluluk söz konusu olmad›¤›ndan;
-Özel denetçi atanmas› talebinin bireysel bir hak olarak
kullan›labilmesini,
-fiirket’le iliflkisi olan menfaat sahiplerinin flirket
yönetimine kat›l›m›n›,
-Yönetim Kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi
uygulanmas›n›,
-fiirketin çok hareketli ve rekabet içinde olan piyasa
ortam›nda uygulanmas›n› henüz mümkün görmedi¤imiz
için, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas›
gibi önemli nitelikteki kararlar›n genel kurul taraf›ndan
al›nmas›n›, öngören düzenlemeler yer almamaktad›r.
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Söz konusu birimde görev yapan çal›flanlar›m›z›n iletiflim
bilgileri afla¤›da sunulmufltur.

Ad› Soyad›

Telefon No

Elektronik Adres

Nesrin Gündüz

0 212 552 32 00

nesrin.gunduz@
altinyildiz.com.tr

Firdevs Ays›n
Ören

0 212 552 32 00

aysin.oren@
altinyildiz.com.tr

Söz konusu birim, pay sahipleri ile Yönetim Kurulu
aras›ndaki iletiflimi sa¤lamaktad›r.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2009
Pay Sahipleri ile iliflkiler birimi esas itibar›yla,
• Pay Sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve
güncel olarak tutulmas›n› sa¤lama,
• fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve/veya
ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay
Sahiplerinin flirket ile ilgili yaz›l› bilgi taleplerini yan›tlama,
• Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas
sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun
olarak yap›lmas›n› sa¤lama,
• Genel kurul toplant›s›nda Pay Sahiplerinin
yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlama,
• Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla
ilgili raporlar›n Pay Sahiplerine yollanmas›n› sa¤lama,
• Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas› dahil
kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme
ve izleme

Piyasas› Kanunu hem de uygulamaya yön vererek sair
mevzuat çerçevesinde ileride de¤erlendirilmesi
düflünülmektedir.
Pay sahipli¤i haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi
için gerekli olan bütün bilgiler, internet sitemiz, y›ll›k
faaliyet raporumuz, özel durum aç›klamalar›m›z ve
bireysel talepler arac›l›¤›yla olmak üzere, Pay
Sahiplerimizin bilgi ve kullan›m›na sunulmufltur.
4. Genel Kurul Bilgileri
26 Mart 2009 tarihinde, 2008 y›l› Ola¤an Genel Kurul
toplant›s› yap›lm›flt›r. Bu toplant›ya iliflkin bilgiler afla¤›dad›r.
26 Mart 2009 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›, 40 milyon Türk Liras› tutar›ndaki ödenmifl
sermayemizin % 83’ünü veya 33,3 milyon Türk Liras›
tutar›ndaki k›sm›n› temsil eden Pay Sahiplerimizin kat›l›m›
ile gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›n›n Gündemi afla¤›dad›r.
1) Aç›l›fl ve Divan Teflekkülü,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermek
amac› ile oluflturulmufltur.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n
Kullan›m›
Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, Pay Sahipleri
ile ‹liflkiler Birimi'ne yaz›l› bilgi talebi baflvurusu
bulunmamaktad›r.
Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, sözlü ve email bilgi talebi baflvurular›n›n tamam› yan›tlanm›flt›r.
Pay Sahiplerimizden gelen bilgi taleplerinin, Genel
Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür Yard›mc›s› ve Pay
Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi taraf›ndan de¤erlendirilmesi
için, ticari s›r ve gizlilik s›n›rlar›na dikkat edilerek en k›sa
sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun flekilde ve özenle
de¤erlendirilip yan›tlanmas› hususunda fiirketimiz her
türlü önlemi alm›fl bulunmaktad›r.
Pay Sahiplerimizin s›kça ihtiyaç duyduklar› konulardaki
aç›klamalara, haklar›n›n kullan›m›n› olumlu yönde
etkileyecek geliflmelerle ilgili bilgilere
www.altinyildiz.com.tr internet sitemizde yer
verilmektedir.

2) Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda divana
yetki verilmesi,
3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve ba¤›ms›z
d›fl denetim raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi,
4) Bilanço ve kâr/zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi
ve tasdiki ile kâr da¤›t›m›yla ilgili teklifin görüflülerek
kabulü veya reddi,
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra
edilmeleri,
6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur
haklar›n›n tespiti,
7) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi, flayet
ana sözleflmede görev süreleri belirtilmemiflse görev
sürelerinin tespiti,
8) ‹dare Meclisi Baflkan ve Üyelerinin fiirket mevzuuna
giren ifllerle ifltigal edebilmeleri ve fiirketle ticari
muamelelerde bulunabilmeleri hususunda T.Ticaret
Kanununun 334 ve 335.maddelerine göre müsaade
edilmesinin karara ba¤lanmas›,

Özel denetçi atanmas› talebinin ana sözleflmede bireysel
bir hak olarak düzenlenmesi hususu hem Sermaye
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9) Y›l içinde yap›lan ba¤›fl ve yard›mlarla ilgili olarak
flirket ortaklar›n›n bilgilendirilmesi,
10) Dilekler ve kapan›fl.
Ola¤an genel kurul toplant›s›na ortaklar kat›lm›fllard›r.
fiirketin genel kurulu ana sözleflmemiz gere¤i ola¤an
ya da ola¤anüstü toplan›r.
Ola¤an genel kurul, flirketin hesap döneminin sonundan
bafllayarak üç ay içinde, y›lda en az bir defa toplan›r.
Bu toplant›da Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde
yaz›l› hususlar incelenerek gerekli kararlar al›n›r.
Ola¤anüstü genel kurullar, fiirket ifllerinin gerekti¤i
hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleflmede yaz›l›
hükümlere göre toplan›r, gereken kararlar al›n›r.
Genel Kurul, fiirket’in merkezinde veya merkezinin
bulundu¤u ilin elveriflli bir yerinde toplan›r.
Gerek ola¤an, gerek ola¤anüstü genel kurul
toplant›lar›nda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Komiserinin
haz›r bulunmas› ve toplant› zab›tlar›n› ilgililerle birlikte
imza etmesi flartt›r. Komiserin g›yab›nda yap›lacak
Genel Kurul toplant›lar›nda al›nacak kararlar ve komiserin
imzas›n› tafl›mayan toplant› zab›tlar› geçerli de¤ildir.
Genel Kurul Toplant›lar› davetine ait ilanlar Türk Ticaret
Kanununun 37. maddesinin 3. ve 4. f›kras› hükümleri
sakl› kalmak flart›yla, toplant› yeri, günü, saati, gündemi
ve vekaletname örne¤ini içeren toplant› davetine iliflkin
ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye genelinde
bask› yapan iki gazetede ve KAP’ta en az 15 gün evvel
yay›nlan›r. Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.
maddeleri hükümleri sakl›d›r. Sermaye Piyasas› Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca yap›lmas› zorunlu
ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulan›r.
Ana sözleflmede yap›lacak de¤iflikliklerin Genel Kurulda
görüflülebilmesi için, Yönetim Kurulunun bu konuda
Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan ve Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›ndan izin almas› flartt›r.
Tüm pay sahiplerimiz 2009 y›l›nda gerçeklefltirilen
toplant›lar›n bilgilerine, do¤rudan eriflimini teminen
www.altinyildiz.com.tr adresinde yer alan fiirketimiz
internet sitesinden de ulaflabilmektedirler.
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Y›ll›k faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kâr
da¤›t›m önerisi, ihtiyaç oldu¤u takdirde genel kurul
gündem maddeleri ile ilgili olarak haz›rlanan bilgilendirme
dokümanlar›, esas sözleflmenin son hali ve esas
sözleflmede de¤ifliklik yap›lacak ise tadil metni ve
gerekçesi; genel kurul toplant›s›na davet için yap›lan
ilan tarihinden itibaren, fiirketimizin merkezinde Pay
Sahiplerimizin incelemelerine aç›k tutulmaktad›r.
Söz konusu bilgi ve belgelere www.altinyildiz.com.tr
adresinde yer alan internet sitemizden de ulafl›lmaktad›r.
fiirketin bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›,
al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikteki kararlar›n genel
kurul taraf›ndan al›nmas› yönünde ana sözleflmemizde
hüküm yer almamaktad›r.
Genel kurula kat›l›m› kolaylaflt›r›lmak ad›na, en az
mevzuatta öngörülen hususlara riayet edilmesine azami
özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel
kurullar›m›za kat›l›m konusunda herhangi bir güçlükle
karfl›laflmad›klar› düflünüldü¤ü gibi, ayr›ca Pay
Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir talep
al›nmam›flt›r.
Genel kurul tutanaklar›, Pay Sahiplerine toplant› bitiminde
tevdi edilmekte ve ayr›ca da toplant›ya kat›lamam›fl Pay
Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amac›yla
www.altinyildiz.com.tr adresinde yer alan internet
sitemizde yer verilmek suretiyle elektronik eriflime de
aç›k tutulmaktad›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Genel Kurul toplant›lar› ve toplant›lardaki karar nisab›
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda haz›r
bulunan hissedarlar›n veya vekillerin her hisse için bir
oy hakk› bulunmaktad›r.
Herhangi bir hissedar›m›z ile fiirketimiz aras›nda karfl›l›kl›
ifltirak iliflkisi bulunmamaktad›r.
Genel Kurulumuzun takdirleri do¤rultusunda seçilmekte
olan Yönetim Kurulumuzda iki ba¤›ms›z yönetim kurulu
üyesi bulunmaktad›r.
Ana sözleflmemizde mevzuatta, hisse senetleri Borsa’da
ifllem gören Anonim fiirketler için halen zorunluluk
bulunmad›¤›ndan birikimli oy yöntemi yer almamaktad›r.
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Genel kurul toplant›lar›nda oylar el kald›rmak suretiyle
kullan›lmaktad›r.

kârlardan yap›lacak temettü da¤›t›m› konusunda herhangi
bir asgari kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmemifltir.”

Ola¤an genel kurul toplant›lar›nda haz›r bulunan
hissedarlar›n temsil ettikleri sermayenin onda birine
sahip bulunanlar›n talebi üzerine gizli oya
baflvurulabilmesi mümkün bulunmaktad›r.

Bu nedenle, fiirketimizin 2009 y›l›nda oluflan kâr›n›n
da¤›t›lmamas› yönünde genel kurula öneri götürülmesine
kat›lanlar›n oy birli¤i ile karar verilmifltir.

Hissedarlar kendisi veya efli yahut usul ve füruu ile
flirket aras›ndaki kiflisel bir ifle veya davaya ait
görüflmelerde oy kullanamazlar.
Genel Kurul toplant›lar›nda hissedarlar Sermaye Piyasas›
Kurulunun vekaleten oy kullan›lmas›na iliflkin
düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini di¤er hissedarlar
veya hariçten tayin edecekleri vekil vas›tas›yla temsil
ettirebilirler. fiirkete hissedar olan vekiller kendi oylar›ndan
baflka temsil ettikleri hissedar›n sahip oldu¤u oylar›
kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin fleklini Sermaye
Piyasas› Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu tayin ve ilan eder.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
fiirketimizin ana sözleflmesinde belirtildi¤i flekilde
hesaplanan da¤›t›labilir kârdan Sermaye Piyasas›
Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü
da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir.
Y›ll›k kâr›n hissedarlara hangi tarihte ve ne flekilde
da¤›t›laca¤› Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Genel Kurul taraf›ndan kararlaflt›r›l›r. Ana sözleflme
hükümlerine göre da¤›t›lan kâr geri al›nmaz.
fiirketimizde kârdan pay alma konusunda imtiyazl› hisse
bulunmamaktad›r.
Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onay›na sundu¤u
kâr da¤›t›m önerileri, flirketimizin kârl›l›k durumunu, Pay
Sahiplerinin beklentilerini, ülkenin içinde bulundu¤u
ekonomik durumu ve flirketimizin büyüme stratejilerini
dikkate alan bir kâr da¤›t›m politikas› ile haz›rlanmaktad›r.
Kâr pay› ödemelerimiz yasal süreler içerisinde
gerçeklefltirilmektedir.

7. Paylar›n Devri
fiirket ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler
bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
1. Amaç
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
yönetimi için, hissedarlar›yla yak›n ve fleffaf bir iletiflim
içinde olmak büyük önem tafl›maktad›r. Bilgilendirme
politikas›n›n temel amac›, ticari s›r kapsam› d›fl›ndaki
gerekli bilgi ve aç›klamalar›n pay sahipleri, yat›r›mc›lar,
çal›flanlar, müflteriler ve ilgili di¤er taraflara zaman›nda,
do¤ru, eksiksiz anlafl›labilir, kolay ve en düflük maliyetle
ulafl›labilir olarak, eflit koflullarda iletilmesinin sa¤lanmas›d›r.
Bu amaçla stratejik planlar› uygulay›p, sonuçlar›n› genel
kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasas›
Mevzuat› hükümleri çerçevesinde; tam, adil, do¤ru,
zaman›nda ve anlafl›labilir bir flekilde, pay sahipleri,
yat›r›mc›lar ve sermaye piyasas› çevreleri ile eflit bir
biçimde paylaflmay› ilke olarak benimsemifltir.
Mevcut hissedarlar için Alt›ny›ld›z Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin de¤erini art›r›rken,
potansiyel yat›r›mc›lar için de hisselerini cazip bir yat›r›m
arac› haline getirmek, bir ticari birim olan flirketin birincil
amaçlar› aras›nda yer al›r.
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
kamuyu ayd›nlatma konusunda Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK) ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (IMKB)
düzenlemelerine tam uyum göstermekte, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde en etkin iletiflim politikalar›n›
hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

2009 y›l› kâr da¤›t›m›na iliflkin olarak,
“Sermaye Piyasas› Kurulunun 27.01.2010 tarih ve 02/51
say›l› karar›nda, Paylar› borsada ifllem gören halka aç›k
anonim ortakl›klar›n 2009 y›l› faaliyetlerinden elde ettikleri

103

2009
FAAL‹YET
RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2009
2. Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikas›, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluflturularak
onaylanm›flt›r. Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon
Fabrikalar› A.fi.’nin kamunun ayd›nlat›lmas› ve
bilgilendirme politikas›n›n izlenmesi, gözetimi ve
gelifltirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulu¤u
alt›ndad›r.

104

toplan›larak yap›lan bilgilendirme görüflmeleri,
• Kurumsal Web Sitesi, www.altinyildiz.com.tr,
• Telefon, cep telefonu üzerinden iletiflim (wap ve
benzeri teknolojiler), elektronik posta, telefaks vb. iletiflim
yöntem ve araçlar› üzerinden yap›lan aç›klamalar.
4. Mali Tablolar›n Kamuya Aç›klanmas›

Yönetim Kurulunca, Kurumsal Yönetim Komitesi ve
Denetimden Sorumlu Komite ile Pay Sahipleri ‹liflkiler
Birimi d›fl›nda ayr›ca Finansman ve Bilgi Teknolojileri
Grup Direktörlü¤ü, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmifltir.
Finansman ve Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü
taraf›ndan yürütülecek olan bu görev, Genel Müdür,
Yönetim Kurulu ve Denetim ve Kurumsal Yönetim
Komiteleri ile yak›n iflbirli¤i içinde yerine getirilir.

Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin
mali tablolar› ve dipnotlar› konsolide bazda ve
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS)
uygun olarak haz›rlan›r. Ba¤›ms›z denetimden geçirilir
ve ‹MKB’ye iletilerek kamuya aç›klan›r. Mali tablolar ve
dipnotlar› kamuya aç›klanmadan önce Sermaye Piyasas›
Mevzuat› hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin
uygun görüflüyle Yönetim Kurulunun onay›ndan geçirilir.
Mali tablo ve dipnotlar› ile ba¤›ms›z denetim raporu ve
eki dokümanlar Yönetim Kurulu onay›n› takiben SPK
ve ‹MKB düzenlemeleri do¤rultusunda KAP’a bildirilir.

3. Kamuyu Ayd›nlatma Yöntem ve Araçlar›

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Aç›klanmas›

Bilgilendirmeler; özel durum aç›klamalar›, mali tablo ve
raporlar, y›ll›k faaliyet raporlar›, internet sayfas›, yat›r›mc›
toplant›lar› ve telekonferanslar, bilgilendirme yaz›lar›,
bas›n bültenleri gibi bilgilendirme araçlar› ile yap›l›r.
Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Türk Ticaret Kanunu
(TTK) hükümleri sakl› kalmak üzere, Alt›ny›ld›z Mensucat
ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi. taraf›ndan kullan›lan
temel kamuyu ayd›nlatma yöntem ve araçlar› afla¤›da
belirtilmifltir;
• ‹MKB’ye iletilen özel durum aç›klamalar› (Elektronik
ortamda KAP bildirimleri istenilen sürede yap›l›r),
• Periyodik olarak ‹MKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotlar›,
ba¤›ms›z denetim raporu, beyanlar (Elektronik ortamda
KAP Bildirimleri istenilen sürede yap›l›r. Söz konusu
raporlar ayn› zamanda Alt›ny›ld›z Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin kurumsal web sitesinde
de ilgililerin dikkatine sunulmaktad›r),
• Faaliyet Raporlar› (Söz konusu raporlar ayn› zamanda
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin
kurumsal web sitesinde ilgililerin dikkatine sunulmaktad›r)
• T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vas›tas›yla
yap›lan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel
kurul ça¤r›s› vb.),
• Yaz›l› ve görsel medya vas›tas›yla yap›lan bas›n
aç›klamalar›, Reuters, Euroline vb. veri da¤›t›m
kurulufllar›na yap›lan aç›klamalar,
• Analistlerle yüz yüze veya yat›r›mc›lar talep etti¤i
takdirde gerçeklefltirilen tele-konferans vas›tas›yla veya

Faaliyet raporu Sermaye Piyasas› Mevzuat›na ve SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uygun olarak haz›rlan›r.
Yönetim Kurulunun onay›ndan geçirilir ve mali tablolarla
birlikte kamuya aç›klan›r. Web Sitemiz
www.altinyildiz.com.tr’de yay›mlan›r.
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6. Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas› ve Yetkili
Kifliler
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin
özel durum aç›klamalar›, Finansman ve Bilgi Teknolojileri
Grup Direktörü taraf›ndan haz›rlan›r.
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin
özel durum aç›klamalar› prensip olarak Finansman ve
Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü, Muhasebe Direktör
Yard›mc›s› ve Finansman Direktör yard›mc›s› taraf›ndan
elektronik olarak imzalanarak KAP’a iletilir.

7. Kamuya Aç›klama Yapmaya Yetkili Kifliler
Yukar›da belirtilen bildirimlerin d›fl›nda, Yat›r›mc› ve
Analistler taraf›ndan veya herhangi bir kurulufl/kifli
taraf›ndan iletilen yaz›l› ve sözlü bilgi talepleri Finansman
ve Bilgi Teknolojileri Grup Direktörlü¤ü taraf›ndan
de¤erlendirilir. Yap›lan de¤erlendirmede; talebin içeri¤ine
göre, ticari s›r niteli¤inde olup olmad›¤› ve Sermaye
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Piyasas› Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumlar›n
Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i
çerçevesinde, yat›r›m kararlar›n› ve sermaye piyasas›
araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek türden olup olmad›¤›
dikkate al›n›r. Yaz›l› ve sözlü bilgi talepleri, Finansman
ve Bilgi Teknolojileri Grup Direktörlü¤ü’nün
de¤erlendirmesinden sonra Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi
taraf›ndan cevaplan›r. Kurumsal Yönetim Komitesine
de bilgi sunulur.
Yaz›l› ve görsel medyaya ve Reuters, Euroline vb. veri
da¤›t›m kanallar›na yap›lan bas›n aç›klamalar›, sadece
Yönetim Kurulu Baflkan› veya Genel Müdür taraf›ndan
yap›labilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Alt›ny›ld›z
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi. çal›flanlar›
sermaye piyasas› kat›l›mc›lar›ndan gelen sorular›
cevapland›ramazlar. Gelen bilgi talepleri Finansman ve
Bilgi Teknolojileri Grup Direktörlü¤ü’ne yönlendirilir.
8. ‹dari Sorumlulu¤u Bulunan Kifliler
‹çsel bilgilere eriflimi bulunan idari sorumlulu¤a sahip
kifliler, ulaflabildikleri bilginin kapsam›na göre belirlenir.
Buna göre, fiirketin ifllerinin sadece s›n›rl› bir k›sm›
hakk›nda detayl› bilgiye sahip olan ve bütüne iliflkin
bilgileri k›s›tl› olan yönetici ve di¤er personel içsel bilgilere
ulaflan kifli kapsam›nda de¤erlendirilmez.
Ancak, flirketin bütününe yönelik ve sadece bugünü
ile ilgili de¤il, gelecek planlar› ile ilgili de detayl› bilgiye
sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel
Müdür Yard›mc›lar› ile merkezde görevli baz› üst düzey
yöneticiler, içsel bilgilere eriflebilir personel kapsam›nda
de¤erlendirilirler.
9. Yat›r›mc› ve Analistler ile ‹letiflim, Yap›lan
Toplant› ve Görüflmeler
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile
iliflkilerin düzenli bir flekilde yürütülmesi, yat›r›mc›
sorular›n›n en verimli flekilde cevaplanmas› ve flirket
de¤erinin art›r›lmas›na yönelik olarak Finansman ve
Bilgi Teknolojileri Grup Direktörlü¤ü bünyesinde Pay
Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi oluflturulmufltur. Pay
sahipleri/Analistler ile flirket üst yönetimi aras›nda iletiflim
söz konusu birim taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin
operasyonel ve mali performas›n›n; faaliyet sonuçlar›n›
etkileyen kritik konular›n, stratejik yaklafl›mlar›n›n ve
sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlafl›lmas›n›
sa¤layan önemli unsurlar›n pay sahiplerine en sa¤l›kl›
flekilde aktar›lmas›n› sa¤lamak, Alt›ny›ld›z Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin yat›r›m alan›nda
tan›n›rl›¤›n› ve tercih edilebilirli¤ini art›rmak, eflde¤er
konumdaki kurulufllar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda avantajl›
yönlerini ön plana ç›karmak ve geliflmekte olan
piyasalarda yat›r›m yapan kurulufllar için Alt›ny›ld›z
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin di¤er
flirketlere göre tercih edilebilirli¤ini art›rmak hususunda,
flirket üst düzey yöneticileri analistlerle ve yat›r›mc›larla
s›k s›k bir araya gelmekte ve Alt›ny›ld›z Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin en iyi flekilde tan›t›m›n›
yapmak amac›yla, roadshow, telekonferans, e-mail,
faks, analist sunumlar›, direkt bilgilendirme için
aç›klama/duyuru gibi talep ve ihtiyaca göre tüm
enstrümanlar› kullanmaktad›r.
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’ye
iletilen tüm toplant› taleplerine olumlu yan›t vermeye
özen göstermektedir. Yat›r›mc› ve Analistler ile organize
edilen bu görüflmeler Genel Müdür, Finansman ve Bilgi
Teknolojileri Grup Direktörü taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir.
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
analist raporlar›n›, analist raporunu haz›rlayan firman›n
mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde
(www.altinyildiz.com.tr) yay›nlamaz. Alt›ny›ld›z Mensucat
ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi. analist raporlar›n› veya
gelir modellerini gözden geçirmez, do¤rulamaz,
onaylamaz, sorumlulu¤unu almaz ve yaymaz. Buna
karfl›l›k baz› belirli ve s›n›rl› durumlarda ve talep halinde,
kamunun yanl›fl bilgilendirilmesini önlemek amac›yla,
sadece kamuya aç›k ve geçmifle yönelik tarihsel bilgileri
kullanmak ve spesifik bir konuyla s›n›rl› olmak kayd›yla,
analist raporlar›n› gözden geçirebilir.
10. Piyasada Dolaflan As›ls›z Haberler
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar
konusunda herhangi bir görüfl bildirmez. Alt›ny›ld›z
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi. hakk›nda,
bas›n-yay›n organlar›nda ve internet sitelerinde yer alan
haber ve söylentilerin takibi medya takip ajans› arac›l›¤›yla
yürütülür. Genel Müdür ve Finansman ve Bilgi

105

2009
FAAL‹YET
RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2009
Teknolojileri Grup Direktörlü¤ü bu haber ve bilgilerin
sermaye araçlar› üzerinde etki yap›p yapmayaca¤›n›n
de¤erlendirmesini yaparlar. Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumlar›n Kamuya
Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i’nin 18’inci maddesi
çerçevesinde özel durum aç›klamas›n›n yap›l›p
yap›lmamas›na karar verirler.
‹lke olarak Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar›
A.fi. kaynakl› olmayan, sermaye piyasas› arac›n›n
de¤erini ve yat›r›mc›lar›n yat›r›m karar› etkileyecek öneme
sahip olmayan dedikodu, söylenti ve as›ls›z oldu¤u
belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda
bulunulmaz. Ancak Sermaye Piyasas› Mevzuat›
hükümleri dahilinde SPK ve/veya ‹MKB’den do¤rulama
talebi geldi¤inde sorular›n cevaplar› derhal aç›klan›r ve
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
üst yönetimi yat›r›mc›lar›n›n ç›karlar›n›n korunmas› için
gerekli görülürse, piyasada ç›kan söylenti ve dedikodular
hakk›nda da aç›klama yap›l›r.
11. Sessiz Dönem
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.,
asimetrik bilgi da¤›l›m›n› ve faaliyet sonuçlar› ile ilgili
yetkisiz aç›klamalar› önlemek amac›yla, resmi aç›klama
yap›lana kadar finansal sonuçlar ve ilgili di¤er konular›
yat›r›mc› ve analistlerle paylaflmaktan kaç›n›r. Bu döneme
“sessiz dönem” ad› verilir.
Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.
bünyesinde sessiz dönem boyunca;

13. Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar›
A.fi. Web Sitesi (www.altinyildiz.com.tr)
Kamunun ayd›nlat›lmas›nda, SPK Kurumsal Yönetim
‹lkelerinin tavsiye etti¤i flekilde www.altinyildiz.com.tr
internet adresindeki Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon
Fabrikalar› A.fi. Web Sitesi aktif olarak kullan›l›r. Alt›ny›ld›z
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi.’nin Web
Sitesinde yer alan aç›klamalar, Sermaye Piyasas›
Mevzuat› hükümleri uyar›nca yap›lmas› gereken bildirim
ve özel durum aç›klamalar›n›n yerine geçmez. Alt›ny›ld›z
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi. taraf›ndan
kamuya yap›lan tüm aç›klamalara Web Sitesi üzerinden
eriflim imkân› sa¤lan›r. Web Sitesi buna uygun olarak
yap›land›r›l›r ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenli¤i
ile ilgili her türlü önlem al›n›r. Web Sitesi Türkçe olarak
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin öngördü¤ü içerikte
ve flekilde düzenlenir. Yabanc› Yat›r›mc›lar düflünülerek
bir k›s›m dokümanlar ingilizce olarak düzenlenmifltir.
Web sitesinde izlenebilecek önemli bafll›klar afla¤›da
özetlenmifltir.

12. ‹leriye Dönük Beyanatlarla ‹lgili Aç›klamalar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgilendirme politikalar›yla ilgili olarak Alt›ny›ld›z Mensucat
ve Konfeksiyon Fabrikalar› A.fi. üst düzey yöneticileri
zaman zaman ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir.

‹fl bu bilgilendirme politikas› belgesi Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nin bölüm II Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k
bafll›¤›nda (1.2.1) numara alt›nda de¤inildi¤i üzere

• Sermaye piyasas› kat›l›mc›lar› ile birebir veya gruplar
halinde yap›lacak toplant›larda, kamuya aç›klanm›fl
bilgiler hariç, Alt›ny›ld›z Mensucat ve Konfeksiyon
Fabrikalar› A.fi.’nin finansal durumu konuflulmaz,
• Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasas› Mevzuat›
hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, faaliyetler ve finansal
durum hakk›nda görüfl bildirilmez,
• Finansal sonuçlarla ilgili kamuya aç›klanm›fl bilgiler
hariç, birebir ve küçük gruplar taraf›ndan yöneltilen
sorular cevaplanmaz; bu tip gruplara aç›klama yap›lmaz.
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Yönetim Kurulu Karar› ile Genel Kurul’da pay sahiplerinin
bilgisine sunulur ve kamuya aç›klan›r.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimizce 2009 y›l› içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca
11 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r.
SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek aç›klama talebinde
bulunulan veya zaman›nda yap›lmam›fl olan bir özel
durum aç›klamam›z bulunmamaktad›r.
fiirketimizin hisse senetleri yurtd›fl› borsalarda kote
de¤ildir.
10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimizin www.altinyildiz.com.tr adresinde internet
sitesi bulunmaktad›r.
Internet sitemizde; fiirket Bilgileri (Ticaret Sicil, Esas
Sözleflme, Yönetim Kurulu Üyeleri), Ortakl›k Yap›s›,
Finansal Raporlar, (Periyodik mali tablolar ve denetim
raporlar›), Faaliyet Raporlar›, Kurumsal Yönetim Uyum
Raporu, Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Toplant›ya
Kat›lanlar, Toplant› Tutanaklar›, Vekaleten Oy Kullanma
Formu, Sermaye Art›r›mlar› (‹zahname, Halka Arz
Sirküleri), Özel Durum Aç›klamalar›, S›kça Sorulan
Sorular ve ‹letiflim bilgileri yer almaktad›r.
11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketimizin gerçek kifli ortaklar› ayn› zamanda en büyük
orta¤›m›z olan Boyner Holding A.fi.’nin de hissedar›d›rlar.
fiirketimizin mevcut ortakl›k yap›s› afla¤›da sunulmufltur.
ORTAKLAR

TUTARI (YTL)

ORANI (%)

31.630.945

79,08

33.102

0,08

9.260

0,02

Lerzan Boyner

19.938

0,05

Latife Boyner

9.305

0,02

Zahide Leman Halulu

32.476

0,08

Neylan Dinler

12.419

0,03

8.252.555

20,63

40.000.000

100,00

Boyner Holding A.fi.
Ali Osman Boyner
Hasan Cem Boyner

Halka Aç›k Sermaye
TOPLAM
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli her türlü önlem al›nm›fl olup, fiirketimizin, sermaye
piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaflabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet ald›¤›
di¤er kifli/kurumlar afla¤›da sunulmufltur.
Çal›flt›¤› Kurum

Kifli

Görevi

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Ali Osman Boyner

Yönetim Kurulu Baflkan›

Boyner Holding A.fi.

Hasan Cem Boyner

Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

Boyner Holding A.fi.

Lerzan Boyner

Yönetim Kurulu Üyesi

Boyner Holding A.fi.

Nazl› Ümit Boyner

Yönetim Kurulu Üyesi

Boyner Holding A.fi.

Nur Mehmet ‹nal

Yönetim Kurulu Üyesi

Boyner Holding A.fi.

Tuncay Toros

Yönetim Kurulu Üyesi

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Zeki Çaputlu

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Avukat

Vural Günal

Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat

Fethi Pekin

Ba¤›ms›z Yönetim Kurulu Üyesi

Boyner Holding A.fi.

Mahmut Nedim Ölçer

Finansmandan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s›

Boyner Holding A.fi.

Siyami Tüzün

Finansman Direktör Yard›mc›s›

Boyner Holding A.fi.

Gülsün Güven

Hazine Müdürü

Boyner Holding A.fi.

Elif Ateflok

Strateji & ‹fl Gelifltirme Bölüm Müdürü

Boyner Holding A.fi.

Bar›fl Akyürek

Strateji & ‹fl Gelifltirme Bölüm Uzman›

Boyner Holding A.fi.

Arzu Aytok Güller

Denetçi

Boyner Ma¤azac›l›k A.fi.

S›d›ka Arzu Sönmez

Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Murat fianal

Finansman ve Bilgi Teknolojileri Grup
Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Onur Güner

Tekstil Sat›fl Pazarlama Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Ayd›n Yunus

Haz›rgiyim Sat›fl Pazarlama ve
Ürün Gelifltirme Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Hakan fiahin

Tekstil ‹flletmeler Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Nesrin Beldek

Tekstil Planlama ve Kalite Yönetimi Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Taner Özgür

Tekstil/Haz›rgiyim ‹nsan Kaynaklar›
Sat›nalma Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Bektafl Gündo¤an

Tekstil ‹ç Pazar Teknik Sat›fl ve Ürün

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Firdevs Ays›n Ören

Finansman Direktör Yard›mc›s›

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Nesrin Gündüz

Muhasebe Direktör Yard›mc›s›

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Nihat Sönmez

Bütçe ve Mali Analiz Departman Yöneticisi

Gelifltirme Direktörü

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Mustafa Karagöz

Maliyet Muhasebesi Departman Yöneticisi

AY Marka Ma¤azac›l›k A.fi.

Eren Çamurdan

Genel Müdür

AY Marka Ma¤azac›l›k A.fi.

Cineyd Koçak

Finansman ve Mali ‹fller Direktörü

AY Marka Ma¤azac›l›k A.fi.

Ziya Koskos

Muhasebe Departman Yöneticisi

AY Marka Ma¤azac›l›k A.fi.

Burak Bektaflo¤lu

Bütçe ve Finansman Departman Yöneticisi

Denge Serbest Muhasebe ve
Müflavirlik Hizmetleri A.fi.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflu

Uzman Yeminli Mali Müflavirlik ve
Denetim A.fi.
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BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Pay Sahiplerimiz, Çal›flanlar›m›z, Alacakl›lar›m›z,
Müflterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Devletimiz ve fiirketimize
yat›r›m yapmay› düflünebilecek potansiyel tasarruf
sahiplerini kapsayan, fiirketimizle ilgili menfaat sahiplerini
ilgilendiren hususlarda mümkün oldu¤unca yaz›l› olarak
bilgilendirme yap›lmas›na ve gerekti¤inde kendileriyle
olan iliflkilerin imkanlar ölçüsünde yaz›l› sözleflmeler ile
düzenlenmesine özen gösterilmektedir.
Menfaat sahiplerinin haklar›n›n mevzuat veya sözleflme
ile düzenlenmedi¤i durumlarda, menfaat sahiplerinin
ç›karlar› iyi niyet kurallar› çerçevesinde ve fiirket imkanlar›
ölçüsünde, fiirketin itibar› da gözetilerek korunmaktad›r.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
fiirketin ana sözleflmesinde menfaat sahiplerinin flirketin
yönetimine kat›l›m›n› öngören bir düzenleme yer
almamaktad›r.
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda kamusal
bir model oluflturulmas› halinde oluflacak hukuki ortama
uyulmas› tabiidir.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Grubumuzun ortak hedefi olan “Koflulsuz Müflteri
Mutlulu¤u” ve “‹nsana Sayg›” fiirketimizin insan
kaynaklar› politikas›n›n da temel hedefleridir. Temel
ilkemiz ise; Yasa ve kurallara titizlikle uymak ve ahlak
kurallar› içinde çal›flmakt›r.
Çal›flanlar›n en de¤erli kayna¤›m›z oldu¤una inan›yoruz.
Bu nedenle çal›flanlar›m›z›n geliflimlerine destek vermek
üzere de¤iflik ve çeflitli e¤itim planlar› yap›lmaktad›r.
Her kademede tak›m çal›flmas›na önem veriyoruz ve
destekliyoruz gerekti¤inde koçluk yapmak suretiyle
yönlendirme ve geri bildirimler ile çal›flanlar›m›za destek
olmaktay›z.
Aram›za kat›lan herkes, çal›flmaya bafllad›¤› ilk günden
itibaren, gerek ifl bafl›nda, gerek ifl d›fl›nda düzenlenen
programlarla e¤itilir. Kiflilerin geliflmeleri performans
de¤erlendirme ve kariyer planlamas› gibi yöntemlerle
izlenir.
Irk, cinsiyet ve inanç fark› gözetilmeden, fiirketimizdeki
herkese kendini gelifltirme, yetifltirme ve yükselme f›rsat›
tan›n›r. Çal›flanlar›m›z›n sorumluluklar›na paralel inisiyatif

almalar›n› desteklemekteyiz. Yeter ki, çal›flan bunun
için gereken niteliklere sahip olsun, yükselmek için bir
üst görevin gerektirdi¤i sorumluluklar› üstlenebilecek
baflar›y› gösterebilsin.
fiirketimizde, aram›za yeni arkadafllar kat›l›rken de
atamalar yap›l›rken de çok titiz davran›l›r; ifle al›mlarda
her unvan için kriterler belirlenmifltir ve bu kriterlere
uygun seçme ve yerlefltirme programlar› yürütülmektedir.
Atamalar olabildi¤ince içten yap›larak çal›flanlar›m›z›n
kariyer planlar›nda gelmeleri gereken yerler gözetilir ve
motivasyonlar›n›n artmas› da sa¤lanm›fl olur.
Çal›flanlar›m›z›n çeflitli sosyal, kültürel ve e¤itsel
etkinliklerde bir araya gelmelerini ve buna yönelik
giriflimleri destekliyoruz.
Tüm çal›flanlar›m›z, yasalara, flirket usul ve
yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Öte yandan,
kimse iflinde dini ve politik görüfllerinin propagandas›n›
yapamaz, kararlar›nda bu görüfllerini ön planda tutamaz.
Çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤›na önem veriyor, iflyerlerindeki
baflar›lar›n›n ve mutluluklar›n›n ancak sa¤l›kl› bir yaflamla
mümkün oldu¤una inan›yoruz.
Teknolojik geliflmelerin çal›flma hayat›m›z›
kolaylaflt›raca¤›n› bildi¤imiz ve inand›¤›m›z için yak›ndan
takip ederek, projelendirip çal›flanlar›m›z›n kullan›m›na
sunmaktay›z.
Tüm pozisyonlar için görev tan›mlar›, performans kriterleri
haz›rlanm›fl olup de¤iflim ve geliflmeler oldu¤u sürece
güncellenmekte ve çal›flanlar›m›z›n dikkatine
sunulmaktad›r.
Çal›flma koflullar› ve çal›flanlar›m›z›n günlük ifl hayatlar›n›
etkileyecek tüm de¤ifliklikler zaman›nda aç›klanarak
duyurulmakta ve çal›flanlar›m›z bilgilendirilmektedir.
Tüm iflyerlerimizde ‹nsan Kaynaklar› Yöneticilerimiz
oldu¤undan çal›flanlar›m›zla iliflkileri yürütmek üzere
ayr› bir temsilci atanmas› uygulamas› bulunmamaktad›r.
16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda
Bilgiler
Alt›ny›ld›z’›n temel hedefi müflteri memnuniyeti ve
koflulsuz müflteri mutlulu¤udur.
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Alt›ny›ld›z tedarikçilerini mal ve servis temin eden firmalar
gibi görmeyip uzun vadeli ifl ortakl›¤› çerçevesinde
de¤erlendirir.
Tüm NetWork ve Fabrika ma¤azalar›nda yürürlükte
olan prosedürler, Tüketici Kanunlar› ve Koflulsuz Müflteri
Memnuniyeti do¤rultusunda uygulanmaktad›r.
Tüketici haklar›n› korumak ve Koflulsuz Müflteri
Memnuniyetini ma¤azalar›m›zda en iyi flekilde
uygulayabilmek ad›na, ma¤azalar›m›zda Ma¤aza
müdürlerimiz görev yapmaktad›r. Müflteriden gelen
her türlü öneri ve yorum dikkate al›n›r, konu içeri¤ine
göre s›n›flan›r ve çözüm üretilmeye çal›fl›l›r. fiikayetler
yaz›l› (dilekçe) ya da telefonla yap›l›r. Her türlü yaz›l›
flikayete mutlaka yaz›l› geri dönüfl yap›lmaktad›r.
Müflteri ve tedarikçilerin ticari s›r kapsam›ndaki bilgilerinin
gizlili¤ine özen gösterilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sa¤l›¤› aç›s›ndan
ilgili mevzuata uygun olmas›na özen gösterilmektedir.
fiirketimiz bugüne kadar çevre korumas›na yönelik
herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karfl›laflmam›flt›r.
fiirketimiz, sosyal sorumluluk aç›s›ndan katk› sa¤lama
kapsam›nda, ar›tma tesisi kurmufl ve çevre kirlili¤i
önlenmifltir.
Ayn› zamanda yasal mevzuat gere¤i posta gönderilerinin
büyük bir ço¤unlu¤u PTT ile gönderilmekte ve bu konu
ile ilgili uygulamalara da dikkat edilmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve
Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulumuz icrac› ve icrac› olmayan üyelerden
oluflmaktad›r.
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› ile Genel Müdürlük görevleri
farkl› kifliler taraf›ndan yürütülmektedir.
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fiirket üç kifliden az ve dokuz kifliden çok olmamak ve
en az bir, en çok üç y›l için görev yapmak üzere
hissedarlar genel kurulunca seçilecek Yönetim Kurulu
taraf›ndan temsil ve idare olunur.
Hissedarlar genel kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin
seçimi s›ras›nda Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin
adedini belirler.
Yönetim Kurulu üyeleri en az bir y›l, en çok üç y›l için
seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi
yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim
kurulu üyelerini her zaman de¤ifltirebilir.
Yönetim Kurulu, flirket iflleri ve ifllemleri lüzum
gösterdikçe toplan›r. Ancak, en az y›lda bir defa
toplanmas› zorunludur.
fiirketin yönetimi ve d›flar›ya karfl› temsili Yönetim
Kuruluna aittir. fiirket taraf›ndan imzalanacak bütün
belgelerin ve yap›lacak sözleflmelerin geçerli olabilmesi
için, bunlar›n flirketin temsil ve ilzama yetkili kiflilerce
imzalanmas› ve imzalar›n flirket kaflesi alt›nda vazedilmesi
flartt›r.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
münhas›ran genel kurulun yetkisi d›fl›ndaki bütün
hususlarda karar almaya ve bu kararlar› yürütmeye
yetkilidir.
Yönetim Kurulu idare ve temsil ifllerinin Türk Ticaret
Kanununun 319. maddesi uyar›nca üyeleri aras›nda
taksimine karar verilir veyahut bu iflleri kendi üyeleri
aras›nda kuraca¤› bir icra komitesine veya murahhas
üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür
ve müdürlere b›rakabilir.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS‹YON FABR‹KALARI A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 31.12.2009
Yönetim Kurulu Üyelerimize iliflkin bilgiler afla¤›da sunulmufltur.
Ad› Soyad›

Ünvan›

Ali Osman Boyner

Baflkan

Hasan Cem Boyner Baflkan Vekili

‹crac›/Ba¤›ms›z
/‹crac› Degil

E¤itim Dal›

Görev Yapt›¤› Kurum

‹crac› De¤il

‹flletme

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

‹crac› De¤il

‹flletme

Boyner Holding A.fi

Lerzan Boyner

Üye

‹crac› De¤il

‹flletme

Boyner Holding A.fi

Nazl› Ümit Boyner

Üye

‹crac› De¤il

Ekonomist

Boyner Holding A.fi
Boyner Holding A.fi

Nur Mehmet ‹nal

Üye

‹crac› De¤il

‹flletme

Tuncay Toros

Üye

‹crac› De¤il

Siyasal Bilgiler Boyner Holding A.fi

Zeki Çaputlu

Yönetim Kurulu Üyesi ‹crac›

Elektrik

/ Genel Müdür

Mühendisi

Alt›ny›ld›z Mens. Ve Konf. Fab. A.fi.

Fethi Pekin

Ba¤›ms›z Üye

‹crac› De¤il

Hukuk

Avukat

Vural Günal

Ba¤›ms›z Üye

‹crac› De¤il

Hukuk

Avukat

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuat›n
gerektirdi¤i nitelikler hem de Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde belirtilen nitelikler dikkate al›nmaktad›r.
Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kiflilerden
oluflturulmaktad›r. Ana sözleflmemizde üye seçiminde
aranacak asgari niteliklere iliflkin ayr›ca bir düzenleme
yer almamaktad›r.
20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirketimizin stratejik hedefleri flirket yöneticilerimiz
taraf›ndan, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet
koflullar›, flirketimizin k›sa ve uzun vadeli hedefleri,
dikkate al›narak belirlenir ve flirket Yönetim Kurulunun
onay›na sunulur.
Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuz taraf›ndan
kapsaml› olarak incelenerek de¤erlendirilirler.
Yönetim Kurulu onay›ndan geçen bu hedef ve stratejilere
ait gerçekleflmeler, en az ayda bir yap›lan yönetim
kurulu toplant›lar›nda kapsaml› olarak de¤erlendirilirler.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Yönetim kurulunca oluflturulan bir risk kontrol
mekanizmas› ve iç kontrol mekanizmas› yoktur. Ba¤l›
oldu¤umuz Holding bünyesinde bulunan ‹ç Denetim
Birimi flirketimiz için de faaliyette bulunmaktad›r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki
ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleflmemizde
belirtilmifltir.
Ana sözleflmemiz uyar›nca, Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre münhas›ran genel kurulun yetkisi
d›fl›ndaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararlar›
yürütmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu, idare ve temsil ifllerinin Türk Ticaret
Kanununun 319. maddesi uyar›nca üyeleri aras›nda
taksimine karar verebilir veyahut bu iflleri kendi üyeleri
aras›nda kuraca¤› bir icra komitesine veya murahhas
üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür
ve müdürlere b›rakabilir.

Yönetim Kurulu toplant›lar›nda onaylanm›fl olan y›ll›k
bütçe ve gerçekleflme düzeyi, flirketin bulundu¤u
sektörün durumu ve flirketin sektör içindeki durumu,
dönem içinde gösterdi¤i performans, flirketin mali
durumu ve geçmifl dönem performanslar› göz önünde
bulundurularak de¤erlendirilmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu Toplant›lar›n›n Gündem tasla¤› Genel
Müdürümüz taraf›ndan haz›rlanmakta, Yönetim Kurulu
Baflkan ve Üyelerinden gelen önerilerin ›fl›¤›nda son
fleklini almaktad›r.

fiirketimiz misyon ve vizyonu ile, büyüme ve geniflleme
stratejilerimiz her y›l bütçe görüflmeleri ile belirlenerek
yeniden gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplant›lar› öngörülemeyen istisnai
durumlar d›fl›nda tüm üyelerin kat›l›m› ile
gerçeklefltirilmektedir.
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Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve flirket ana
sözleflmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
toplanmakta ve toplant›ya kat›lanlar›n ço¤unlu¤u ile
karar almaktad›r.

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin
Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
fiirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal
Yönetim Komite’leri bulunmaktad›r.

Toplant›lara ça¤r›, telefon ve e-mail arac›l›¤›yla
yap›lmaktad›r.

Komite baflkanl›¤› icrac› olmayan Yönetim Kurulu
üyelerince yürütülmektedir.

Yönetim Kurulumuz 2009 y›l› içinde 15 adet toplant›
gerçeklefltirmifltir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine iliflkin bilgiler
afla¤›dad›r.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya
olumsuz veto hakk› bulunmamaktad›r.

Ad› Soyad›

Komite
Unvan›

Tuncay Toros Üye
2009 y›l› içinde Yönetim Kurulu Kararlar›na iliflkin karfl›
oy kullanan üyemiz bulunmamaktad›r.
Yönetim kurulu üyelerinin flirket içi hizmetlerle ilgili olarak
bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa¤lamak üzere kurulmufl
bir sekreterya bulunmaktad›r.
24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
fiirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde flirketle
ifllem yapma ve rekabet yasa¤›, her sene gerçekleflen
Ola¤an Genel Kurul toplant›lar›nda Genel Kurulumuz
taraf›ndan, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335.
maddeleri çerçevesinde de¤erlendirilerek, gerekli yetki
ve izinler verilmektedir.
25. Etik Kurallar
Ba¤l› bulundu¤umuz Holding’in uzun y›llard›r günlük
yaflamda uygulanan ve geleneksel hale gelmifl etik
kurallar› flirketimiz taraf›ndan da uygulanmaktad›r.
Kabul edilen etik kurallara, ileriki dönemlerde internet
sitemizde yer verilecektir.
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E¤itim
Dal›

Yönetim Kurulu
Unvan›

Siyasal Bilgiler

Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine iliflkin bilgiler
afla¤›dad›r.
Ad› Soyad›

Komite
Unvan›

E¤itim
Dal›

Yönetim Kurulu
Unvan›

Vural Günal Baflkan
Hukuk
Ba¤›ms›z Üye
Tuncay Toros Üye Siyasal Bilgiler
Üye
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bu yolda bir karar
verildi¤i takdirde ayl›k, y›ll›k veya her toplant› için muayyen
bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktar› genel
kurulca kararlaflt›r›l›r.
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