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Cari Dönem
Ba ms z Denetimden
Geçmemi

Geçmi Dönem
Ba ms z Denetimden
Geçmi

31 Mart 2010

31 Aral k 2010

Dipnot
referanslar
VARLIKLAR
Dönen Varl klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- li kili Taraflardan Ticari Alacaklar
- Di er Ticari Alacaklar
Di er Alacaklar
- li kili Taraflardan Di er Alacaklar
- Di er Alacaklar
Stoklar
Di er Dönen Varl klar
Ara Toplam
Sat Amac yla Elde Tutulan Duran
Varl klar
Duran Varl klar
Ticari Alacaklar
Di er Alacaklar
Finansal Yat r mlar
Yat r m Amaçl Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl klar
Maddi Olmayan Duran Varl klar
Ertelenmi Vergi
Di er Duran Varl klar
TOPLAM VARLIKLAR

625.124.067
2,6

550.811.477

7.232.943

11.134.075

2,10,29
2,10

10.383.318
194.868.401

6.558.144
169.996.659

2,11,29
2,11
2,12
2,19

237.971.285
1.056.395
138.482.995
31.873.973
621.869.310

216.703.357
584.972
113.343.604
27.623.666
545.944.477

26

3.254.757

4.867.000
347.274.307

2,10
2,11
2,7
2,13
2,14
2,15
2,27
2,19

397.846
29.454.071
239.147.119
43.909.655
31.580.655
1.859.781
925.180

340.528.965
141.137
387.092
31.254.921
239.147.340
36.577.629
30.180.080
1.445.119
1.395.647

972.398.374

li ikteki dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz bir parças d r.

891.340.442
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Cari dönem
Ba ms z Denetimden
Geçmemi
Dipnot
referanslar
31 Mart 2011

Geçmi dönem
Ba ms z Denetimden
Geçmi
31 Aral k 2010

KAYNAKLAR
K sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- li kili Taraflara Ticari Borçlar
- Di er Ticari Borçlar
Di er Borçlar
- li kili Taraflara Di er Borçlar
- Di er Borçlar
Dönem Kar Vergi Yükümlülü ü
Borç Kar l klar
Di er K sa Vadeli Yükümlülükler

489.374.457
8
9

209.090.085
60.980.502

134.515.458
67.463.901

29
10

654.622
97.663.122

1.628.362
77.042.017

29
11
27
16
19

29.120.075
63.072.637
87.197
10.143.478
18.562.739

66.251.281
9.439.538
3.656.360
7.321.412
13.404.349

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Çal anlara Sa lanan Faydalara li kin
Kar l klar
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler

380.722.678

194.034.579

203.483.948

8

184.558.714

193.513.017

18
27
19

9.200.993

9.693.703

274.872

277.228

ÖZKAYNAKLAR

288.989.338

Ana Ortakl a Ait Özkaynaklar
Ödenmi Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar
De er Art Fonlar
Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler
Geçmi Y llar Kar/Zararlar
Net Dönem Kar /Zarar
Az nl k Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR

20
20
20
20
20

307.133.816

40.000.000
56.061.369
74.881.785
23.989.963
112.200.699
(18.144.478)

40.000.000
56.061.369
74.881.785
23.989.963
34.503.765
77.696.934

--

-972.398.374

li ikteki dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
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Cari Dönem
Ba ms z Denetimden
Geçmemi
Dipnot
referanslar

Geçmi Dönem
Ba ms z Denetimden
Geçmemi

31 Mart 2011

31 Mart 2010

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER
Sat Gelirleri (net)
Sat lar n Maliyeti (-)

21
21

116.658.837
(72.441.037)

76.400.943
(45.315.028)

44.217.800

31.085.915

(31.397.165)
(12.639.779)
(320.154)
784.826
(364.189)

(17.699.567)
(6.329.279)
(84.668)
1.818.775
(1.122.639)

281.339

7.668.537

17.379.834
(36.133.116)

16.744.582
(14.282.280)

(18.471.943)

10.130.839

(87.197)
414.662

(1.738.145)
(99.610)

SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER
DÖNEM KARI / (ZARARI)

(18.144.478)

8.293.084

Dönem Kar/Zarar n n Da l m
Az nl k Paylar
Ana Ortakl k Paylar

(18.144.478)

8.293.084

(0,45)

0,21

BRÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, Sat ve Da t m Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Ara t rma ve Geli tirme Giderleri (-)
Di er Faaliyet Gelirleri
Di er Faaliyet Giderleri (-)

22
22
22
23
23

FAAL YET KARI / (ZARARI)
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

24
25

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

2,27
2,27

Hisse Ba na Kay p/Kazanç (Kr olarak)

Dönem kar / (zarar )
Di er kapsaml gelir:
Duran varl klar de er art fonundaki de i im
Di er kapsaml gelir kalemlerine ili kin vergi
gelir / giderleri

0
0

Di er kapsaml gelir (vergi sonras )

--

Toplam kapsaml gelir

(18.144.478)

Toplam kapsaml gelirin da l m :
Az nl k paylar
Ana ortakl k paylar

2,28

(0,45)

li ikteki dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz bir parças d r.

8.293.084

-0,21

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSYON FABR KALARI A. .
31 Mart 2011 ve 31 Mart 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Özsermaye De i im Tablolar

Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklar

Ödenmi
Dipnot

Sermaye

1 Ocak 2010 bakiye (yeniden düzenlenmi )

De er art

Kardan Ayr lan

Fonlar

K s tlanm

Yedekler

Geçmi Y llar

Net Dönem

Kar/(Zararlar )

Kar /(Zarar )

Toplam

40.000.000

56.061.369

74.881.785

23.989.963

1.193.833

33.309.932

Transfer

-

-

-

-

33.309.932

(33.309.932)

-

Düzeltme etkisi

-

-

-

-

-

-

(751.060)

Net kar/(zarar)
31 Mart 2010 bakiye

20

-

-

-

-

-

8.293.084

8.293.084

40.000.000

56.061.369

74.881.785

23.989.963

34.503.765

8.293.084

236.978.906

Sermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farklar

Ödenmi
Dipnot

Sermaye

1 Ocak 2011 bakiye

229.436.882

De er Art

Kardan Ayr lan

Geçmi Y llar

Net Dönem

Fonlar

K s tlanm

Kar/(Zararlar )

Kar /(Zarar )

Yedekler

Toplam

40.000.000

56.061.369

74.881.785

23.989.963

34.503.765

77.696.934

Transfer

-

-

-

-

77.696.934

(77.696.934)

0

Net kar/(zarar)

-

-

-

-

-

(18.144.478)

(18.144.478)

40.000.000

56.061.369

74.881.785

23.989.963

112.200.699

(18.144.478)

288.989.338

31 Mart 2011 bakiye

20

li ikteki dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
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Dipnot

31 Mart 2011

31 Mart 2010

A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI
Net dönem kar / (zarar )
Düzeltmeler
Amort isman giderleri ve it fa paylar
K dem t azminat kar l ndaki de i im
Ertelenmi vergi yükümlülü ündeki de i im
Alacak/borç reeskont geliri/gideri, (net)
Faiz gideri (+)
Faiz geliri (-)
Di er kar l klardaki de i im
Finansal varl k makul de er de i ikli i
Yat r m amaçl gayrimenkul makul de er de i ikli i
üpheli alacak kar l ndaki de i im
St ok de er dü ü kar l ndaki de i im
Maddi ve maddi olmayan duran varl k sat (kar )/ zarar , (net )
Sat amac yla elde t ut ulan duran varl k sat (kar )/ zarar , (net )
let me sermayesindeki de i ikliklerden önceki faaliyet kar
Di er t icari alacaklarda ve di er alacaklardaki (art )
li kili t araflardan alacaklardaki (art )
St oklardaki azal / (art )
Di er dönen varl klardaki azal / (art )
Di er duran varl klardaki azal / (art )
Di er t icari borçlarda ve di er borçlarda (azal )/ art
li kili t araf lara t icari borçlardaki art / (azal )
Vergi ödemeleri
Ert elenmi vergi varl ndaki de i im
Di er k sa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki art / (azal )
Esas faaliyet lerde kullan lan net nakit

(18.144.478)

7.542.024

3.261.154
(492.710)
0
1.235.444
16.411.966
(7.613.538)
2.822.066
1.800.850
221
(537.790)
306.000
(950.815)

2.852.371
872.782
850.670
(134.959)
5.676.366
(4.986.935)
850.414
(6.227.882)
820.803
(20.065)
8.095.589

10
10
12
19
19
10
10
27
27
19

(26.061.146)
(24.472.487)
(25.139.391)
(4.250.307)
470.467
74.699.801
(2.148.734)
(3.569.162)
(414.662)
5.156.034
(6.680.402)

(4.886.102)
(633.150)
(5.061.436)
(2.426.896)
(329.057)
16.548.532
(2.914.716)
(14.331.527)
(5.938.763)

14
15

(9.212.595)
(2.809.230)
772.573
821.231

(672.447)
(42.005)
19.673
-

7

(10.428.021)

(694.779)

(12.581.205)
7.326.435
62.076.666
(6.483.399)
(37.131.206)
13.207.291

(3.603.670)
4.986.935
17.425.927
5.330.421
(27.338.591)
(3.198.978)

(3.901.132)
11.134.075
7.232.943

(9.832.520)
23.775.302
13.942.782

14
18
28
10

16
7
13
10
12

B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI
Maddi duran varl k sat n al mlar
Maddi olmayan duran varl k sat n al mlar
Sat lan maddi ve maddi olmayan duran varl klardan elde edilen nakit
Sat amac yla elde t ut ulan duran varl klar n sat ndan elde edilen nakit
Maliyet de eri ile finansal t ablolara al nan finansal yat r mlardaki de i im
(net)
Yat r m faaliyet lerinde kullan lan net nakit
C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKI LARI
Faiz ödemeleri (-)
Al nan faizler (+)
Banka kredileri ve finansal kiralama borçlar ndaki art
Fakt oring borçlar ndaki art / (azal )
Di er finansal borçlardaki (azal )/ art
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net art
Dönem ba ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu

8
9
11

6
6

li ikteki dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz bir parças d r.
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1.

Organizasyon ve Faaliyet Konusu
Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar Anonim irket i (Ana Ort akl k) 26 Ocak 1952 t arihinde
kurulmu , st anbul da t escilli bir sermaye irket idir. Ana Ort akl k n ço unluk hisseleri Boyner Holding
A. . ye (Boyner Holding) ait t ir. Ana Ort akl k hisselerinin %15 i ilk kez 1991 y l nda halka arz edilmi olup,
daha sonraki halka arzlarla birlikt e hisselerinin %20,80 i st anbul Menkul K ymet ler Borsas nda ( MKB) i lem
görmektedir. Ana Ort akl k n ort akl k yap s a a daki gibidir:
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Ad

Pay tutar

Boyner Holding A. .
Di er ort aklar *
Halka arz **

31.630.948
49.052
8.320.000

79,08
0,12
20,80

31.630.948
49.052
8.320.000

79,08
0,12
20,80

Toplam

40.000.000

100,00

40.000.000

100,00

*

Pay oran (%)

Pay t ut ar

Pay oran (%)

Sermayenin %10 undan daha az na sahip ort aklar n t oplam n göst ermekt edir.

Ana Ort akl k, faaliyet lerinin devam nit eli indeki ubeleri olan ve mamullerinin Almanya, t alya, Dubai, ABD
ve ran da pazarlanmas amac yla kurmu oldu u Alt icom GmBH, Alt ny ld z It alia SRL, A&Y LLC, Alt ny ld z
Corporation ve Alt ny ld z Pars A. . ile gayrimenkul geli t irme alan nda faaliyet göst eren BYN Gayrimenkul
Geli t irme Anonim irket i (BYN) ve Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme Anonim irket i (Alt ny ld z
GMY) ve markal ürünler perakende ma azac l
alan nda faaliyet göst eren AY Marka Ma azac l k Anonim
irket i (AY Marka) unvanl ba l ort akl klar n ekli finansal t ablolarda konsolidasyona dahil et mi t ir. Ana
Ort akl k n ayr ca At at ürk Havaliman Serbest Bölgesi nde ayr bir t üzel ki ili i olmayan ubesi bulunmakt a
olup, söz konusu ube de konsolidasyona dahil edilmi t ir. Ana Ort akl k konsolide et t i i ba l ort akl klar ve
serbest bölge ubesi ile beraber ilerleyen dipnot larda Grup olarak ifade edilecekt ir.
31 Mart 2011 t arihi it ibariyle Ana Ort akl k n konsolide edilen ba l
göst erilmi t ir:

ort akl klar n n det ay

Sermayesi
(TL)

Ba l Ort akl klar

Faaliyet alan

AY Marka
BYN
Alt ny ld z GMY
Alticom GmBH
Alt ny ld z Corporat ion
A&Y LLC
Alt ny ld z It alia SRL
Alt ny ld z Pars A. .

Perakende Ma azac l k
Gayrimenkul Geli t irme
Gayrimenkul Geli t irme
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas

6

23.834.133
2.000.000
50.000
306.679
228.183
135.919
51.748
31.205

t irak oran
(%)
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
99,99
100,00
99,99

a a da

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSYON FABR KALARI A. .
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait
Konsolide Finansal Tablolara li kin Dipnot lar

1.

Organizasyon ve Faaliyet Konusu (devam)
31 Aral k 2010 t arihi it ibariyle Ana Ort akl k n konsolide edilen ba l ort akl klar n n det ay
göst erilmi t ir:
Sermayesi
t irak oran
Ba l Ort akl klar
Faaliyet alan
(TL)
(%)
AY Marka
BYN
Alt ny ld z GMY
Alticom GmBH
Alt ny ld z Corporat ion
A&Y LLC
Alt ny ld z It alia SRL
Alt ny ld z Pars A. .

Perakende Ma azac l k
Gayrimenkul Geli t irme
Gayrimenkul Geli t irme
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas
Tekst il Ürünleri Sat ve Pazarlamas

23.834.133
2.000.000
50.000
306.679
228.183
135.919
51.748
31.205

a a da

99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
99,99
100,00
99,99

Ana faaliyet konusu kombine yünlü mensucat üret imi, konfeksiyonu, pazarlamas , perakende ma azac l k ve
gayrimenkul geli t irme olan Grup, faaliyet lerini yurt çap nda yayg n t oplam 90 adet ma aza ve yurt d nda 1
adet ma aza (2010 - 47 adet ma aza) ile sürdürmektedir. 31 Mart 2011 ve 2010 t arihleri it ibariyle Grup un
çal an personel say s s ras yla 2.616 ve 1.997 ki idir.
2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar
i.

Sunuma li kin Temel Esaslar :
Ana Ort akl k ve Türkiye de yerle ik ba l ort akl klar , muhasebe kay t lar n ve kanuni deft erlerini
yürürlükt eki t icari ve mali mevzuat esas alarak Türk Liras (TL) olarak t ut makt ad r. Yabanc ülkelerde
faaliyet göst eren ba l ort akl klar muhasebe kay t lar n ve kanuni deft erlerini faaliyet t e bulunduklar
ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuat lar na uygun olarak haz rlamakt ad rlar. li ikt eki
konsolide finansal t ablolar, Sermaye Piyasas Kurulu (SPK), Seri: XI, No: 29 say l Sermaye Piyasas nda
Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i ne göre haz rlanm t r. Bu Tebli , 1 Ocak 2008 t arihinden
sonra sona eren ilk ara finansal t ablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi olup, 5. Maddesinde
SPK ya t abi i let melerin Avrupa Birli i (AB) t araf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas
Muhasebe/ Finansal Raporlama st andart lar n uygulayaca ve bu kapsamda, benimsenen st andart lara
ayk r olmayan, Türkiye Muhasebe St andart lar Kurulu (TMSK) t araf ndan yay mlanan Türkiye
Muhasebe/ Finansal Raporlama St andart lar (TMS/ TFRS) n n esas al naca hükmü yer almakt ad r. Di er
t araft an, ayn Tebli in Geçici 2. Maddesinde, Avrupa Birli i t araf ndan kabul edilen UMS/ UFRS nin
Uluslararas Muhasebe Kurulu (UMSK) t araf ndan yay mlananlardan farklar TMSK t araf ndan ilan
edilinceye kadar UMS/ UFRS nin uygulanaca ve bu kapsamda benimsenen st andart lara ayk r olmayan,
TMSK ca yay mlanan TMS/ TFRS nin esas al naca belirt ilmekt edir.
Ancak, Türkiye Muhasebe St andart lar Kurulu (TMSK) henüz AB t araf ndan kabul edilen UMS/ UFRS nin
Uluslararas Muhasebe St andart lar Kurulu (UMSK) t araf ndan yay mlananlardan farklar n ilan et medi i
için, ili ikt eki konsolide finansal t ablolar, UMS/ UFRS ye göre haz rlanm olup, bu kapsamda, belirlenen
st andart lara ayk r olmayan, TMSK ca yay mlanan TMS/ TFRS ler esas al nm t r. TFRS 1 gere i,
kar la t rmal finansal t ablolar da ayn esaslara göre haz rlanm t r. li ikt eki konsolide finansal
t ablolar n haz rlanmas nda a a da aç kland
üzere, TMS/ TFRS ye uyum sa lamak amac yla gerekli
düzeltme ve s n fland rma kay t lar yap lm t r.

7
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
i.

Sunuma li kin Temel Esaslar (devam) :
li ikt eki konsolide finansal t ablolar, SPK n n 14-18 Nisan 2008 t arihli ve 2008-16 say l Haft al k
Bült eni nde yay mlad duyuru ile uygulanmas zorunlu k l nan, finansal t ablo ve baz dipnot göst erim
esaslar na uygun olarak sunulmu t ur. 1 Ocak 2009 t arihinde veya bu t ariht en sonra ba layan finansal
dönemler için geçerli olan TMS 1 deki de i ikliklere uygun olarak bilanço, finansal durum t ablosu
ad yla ve kar/ zarar bölümleri t ek bir kapsaml gelir t ablosunda sunulmu t ur.
Grup un fonksiyonel para birimi Türk Liras (TL) olup, ili ikt eki konsolide finansal t ablolar ve dipnot lar
Türk Liras (TL) cinsinden sunulmu t ur.
Ana Ort akl k n Seri: XI/ 29 nolu Tebli e göre haz rlanan 31 Mart 2011 t arihli konsolide finansal
t ablolar 13 May s 2011 t arihinde irket Yönet im Kurulu t araf ndan onaylanm t r.
Ana Ort akl k n Yönet im Kurulu ile SPK n n ara dönem finansal t ablolar , Genel Kurul ile SPK n n y ll k
finansal t ablolar de i t irme gücü vard r.

ii. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar n Düzelt ilmesi:
TMS 29 a göre, yüksek enflasyon ekonomisinin hakim oldu u bir ülkenin para birimini kullanarak
finansal t ablolar n haz rlamakt a olan kurulu lar n bu t ablolardaki kalemleri raporlama dönemi sonu
it ibariyle endekslenen birim de erleri ile göst ermeleri ve ayn uygulamay geçmi dönemlere de
yans t malar gerekmekt edir. Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) n n 17 Mart 2005 t arih ve 11/ 367 say l
Karar uyar nca, 2005 y l nda finansal t ablolar n enflasyona göre düzelt ilmesi uygulamas sona
ermi t ir. Bu nedenle, finansal t ablolar, 31 Aral k 2004 t arihindeki Türk Liras n n sat n alma gücü
cinsinden ifade edilmi t ir. Parasal olmayan kalemlere 1 Ocak 2005 t arihinden sonra yap lan giri ler
nominal de erleriyle göst erilmi t ir.
iii.

Konsolidasyon Esaslar :
Konsolidasyon, Ana Ort akl k olan Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. . bünyesinde
gerçekle t irilmi olup, konsolide finansal t ablolar a a daki esaslara göre düzenlenmi t ir.
Konsolidasyona dahil edilen ve yurt d nda faaliyet göst eren ube benzeri ba l ort akl klar n
uygulad klar muhasebe polit ikalar gerekli oldu u hallerde de i t irilerek Ana Ort akl k n muhasebe
politikalar na uygun hale get irilmi ve i lemleri Ana Ort akl k n i lemleri gibi de erlemeye t abi
t ut ulmu t ur.
Bu çerçevede, finansal durum t ablo kalemleri raporlama t arihindeki kur ile, gelir ve giderler ise
dönemin ort alama kuru ile TL ye çevrilmi t ir. Çevrim i leminden kaynaklanan kur farklar konsolide
finansal tablolara yans t lm t r.
Ba l Ort akl klar AY Marka, BYN, Alt ny ld z GMY, A&Y LLC ve Alt ny ld z Pars A. . de Ana Ort akl k d
pay n %0,01 gibi ihmal edilebilir oranda olmas sebebiyle, Ana Ort akl k d pay hesaplanmam t r.
Konsolidasyona t abi ba l ort akl klara ilk kurulu
erefiye ort aya ç kmamakt ad r.

t arihinden it ibaren i t irak edildi inden dolay

Ana Ort akl k n ve ba l ort akl klar n ödenmi sermayesi ve finansal durum t ablosu kalemleri
t oplanm t r; yap lan t oplama i leminde, konsolidasyon yönt emine t abi ort akl klar n birbirlerinden
olan alacak ve borçlar kar l kl indirilmi t ir.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
iii.

Konsolidasyon Esaslar (devam) :
Konsolide finansal durum t ablosundaki ödenmi sermaye Ana Ort akl k n ödenmi sermayesidir;
konsolide finansal durum t ablosunda ba l ort akl klar n ödenmi sermayesi yer almam t r.
Ana Ort akl k n ve ba l ort akl klar n gelir t ablosu kalemleri ayr ayr t oplan p, yap lan t oplama
i leminde konsolidasyon yönt emine t abi ort akl klar n birbirine yapm olduklar mal ve hizmet sat lar ,
t oplam sat t ut arlar ndan ve sat lan mal maliyet inden indirilmi t ir. Konsolidasyon yönt emine t abi
ort akl klar n st oklar na ili kin bu ort akl klar aras ndaki mal al m-sat m ndan do an kar, konsolide
finansal t ablolarda st oklardan dü ülerek sat lan mal n maliyet ine eklenmi , zarar ise st oklara eklenerek
sat lan mal n maliyet inden dü ürülmü t ür. St oklar üzerindeki grup içi kar n eliminasyonu için st ok devir
h z yönt emi kullan lm t r. Konsolidasyon yönt emine t abi ort akl klar n birbirleriyle olan i lemleri
nedeniyle olu mu gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda kar l kl mahsup edilmi t ir.

iv. Düzeltmeler :
li ikt eki konsolide finansal t ablolar TMS/ TFRS ye göre haz rlanm t r ve kanuni kay t larda yer almayan
a a daki düzelt meleri içermekt edir.
- Vadeli çekler, alacak senet leri, al c lar, borç senet leri ve sat c lar ve krediler için reeskont
hesaplanmas
- Maddi ve maddi olmayan varl klar n ekonomik ömürlerine ili kin olarak amort isman ve it fa pay
düzeltmesi
- Ert elenmi vergi düzelt mesi
- St ok de er dü üklü ü kar l ayr lmas
- K dem t azminat kar l düzelt mesi
- Vade fark düzelt mesi
- Akt ifle t irilen kur farklar ve finansman giderlerinin düzeltilmesi
- Borsada i lem gören finansal yat r mlar n borsa rayiciyle de erlenmesi
- üpheli alacak kar l ayr lmas
- Yat r m amaçl gayrimenkullerin gerçe e uygun de er düzelt mesi
- ade ve fiyat fark kar l ayr lmas
- Finansal kiralama i lemlerine ili kin düzeltme
- Grup içi bakiyelerin ve i lemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi.
v.

Kar la t rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarla lgili De i iklikler :
31 Mart 2011 ve 2010 t arihli konsolide finansal durum t ablolar ve konsolide finansal durum t ablolar na
ili kin dipnot lar ile ayn t arihlerde sona eren y llara ait konsolide kapsaml gelir, konsolide nakit ak ve
konsolide özkaynak de i im t ablolar ve ilgili dipnot lar kar la t rmal olarak sunulmu t ur. Cari dönem
finansal t ablolar n sunumu ile uygunluk sa lanmas aç s ndan kar la t rmal bilgiler gerekli görüldü ünde
yeniden s n fland r lm t r.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)

vi. Net le t irme:
Finansal varl k ve borçlar n net le t irilmesi, sadece hukuken mümkün olmas ve i let menin bu yönde bir
niyet inin olmas veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine get irilmesinin e zamanl
oldu u durumlarda mümkündür.
vii.

Muhasebe Polit ikalar , Muhasebe Tahminlerinde De i iklik ve Hat alar:
Grup muhasebe polit ikalar n bir önceki y l ile t ut arl olarak uygulam t r. Muhasebe polit ikalar nda
yap lan önemli de i iklikler ve t espit edilen önemli muhasebe hat alar geriye dönük olarak uygulan r ve
önceki dönem finansal t ablolar yeniden düzenlenir (Dipnot 2(v)). Muhasebe t ahminlerindeki
de i iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yap ld
cari dönemde, gelecek dönemlere
ili kin ise, hem de i ikli in yap ld
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulan r.

viii. Yeni ve Revize Edilmi Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama St andart lar :
Grup, cari dönemde TMSK t araf ndan yay nlanan 1 Ocak 2010 t arihinden it ibaren geçerli olan yeni ve
revize edilmi st andart lardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar uygulam t r.
31 Aral k 2010 t arihinden sonra geçerli olan st andart lar ile önceki st andart lara get irilen de i iklikler ve
yorumlar a a daki gibidir:
TMS 24 (De i iklik)
li kili Taraf Aç klamalar
TFRS 1 Uluslararas Finansal Raporlama St andart lar n n lk Kez Uygulanmas
TFRS 9 Finansal Varl klar n Sn flamas ve Ölçülmesi
TFRS Yorum 14 (De i iklik)
Asgari Fonlama Ko ullar n n Erken Ödenmesi
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri:
(a) Finansal Araçlar :
Finansal araçlar a a daki finansal varl k ve borçlardan olu makt ad r :
i. Nakit ve nakit benzerleri
Kasa, bankalar ve al nan çekler, nakit ve nakit benzerlerini olu t urmakt ad r.
Kasadaki paralar Türk Liras ve dövizli bakiyelerden olu makt ad r. Türk Liras bakiyeler kay t l
de erleriyle, dövizli bakiyeler ise raporlama dönemi sonundaki T.C. Merkez Bankas döviz kuru
kullan lmak suret iyle Türk Liras na çevrilmi de erleriyle kay t larda göst erilmekt edir.
Banka mevduat lar , vadeli ve vadesiz mevduat lardan ve bu mevduat lar n faizlerinden
olu makt ad r. Türk Liras mevduat lar maliyet de erleriyle, döviz t evdiat hesaplar ise raporlama
dönemi sonundaki T.C. Merkez Bankas döviz kuru kullan lmak suret iyle Türk Liras na çevrilmi
de erleriyle kay t larda göst erilmekt edir.
Al nan çeklerin vadesi raporlama dönemi sonunu a anlar t icari alacaklar içinde göst erilmi olup
devlet iç borçlanma senet leri için borsalarda veya t e kilat lanm di er piyasalarda olu an faiz
haddi dikkat e al narak reeskont a t abi t ut ulmu t ur.
Gerçe e Uygun De er
Yabanc para cinsinden nakit ve nakit benzerlerinin, raporlama dönemi sonundaki geçerli
kurlardan Türk Liras na çevrilmi olmas sebebiyle, bu varl klar n gerçe e uygun de erlerinin
kay t l de erlerine e de er oldu u kabul edilmekt edir.
Banka mevduat lar , kasa ve al nan çeklerin kay t l de erlerinin, bu varl klar n k sa vadelerde
elden ç kar lmalar ve de er dü üklü ü riski olmamas nedeniyle, gerçe e uygun de erleriyle ayn
oldu u varsay lmakt ad r.
ii. Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, Ana Ort akl k ve ba l ort akl klar t araf ndan, al c lara do rudan mal ve hizmet
sat mak suret iyle yarat lan finansal varl klard r. Ticari alacaklar ve vadeli çekler reeskont a t abi
t ut ulmu t ur.
Gerçe e Uygun De er
Ticari alacaklar n iskont o edilmi ve üpheli alacak kar l
gerçe e uygun de erine e de er oldu u varsay lmakt ad r.

ayr lm

de erlerinin, varl klar n

iii. li kili Taraflar
li kili t araflar; irket i do rudan veya dolayl olarak kont rol eden, irket ile ort ak kont rol alt nda
bulunan, irket üzerinde önemli et kileri bulunan, t üzel veya gerçek ki iler ile, irket in ba l
ort akl , i t iraki veya irket in ort ak giri imci oldu u i ort akl ndaki di er ort aklard r. irket in
veya ana ort akl n n kilit yönet ici personeli, yukar da t an mlanan t araflar n herhangi bir yak n
aile üyesi, ve irket ya da irket ile ili kili t araf olan bir i let menin çal anlar na i t en ayr lma
sonras nda sa lanan fayda planlar n t emsil eden t araflar da, ili kili t araf olarak
t an mlanmakt ad r.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(a) Finansal Araçlar (devam):
iv. Ticari Borçlar
Ticari borçlar, sat c lardan do rudan mal ve hizmet almak suret iyle olu an finansal borçlard r.
Gerçe e Uygun De er
Ticari borçlar n iskont o edilmi de erlerinin, borçlar n gerçe e uygun de erine e de er oldu u
varsay lmakt ad r.
v. K sa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri
K sa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve raporlama dönemi sonu it ibariyle t ahakkuk eden
faiz giderlerinin t oplanmas sonucu olu an de erlerin et kin faiz oran yönt emi ile iskont o edilmi
t ut arlar ile kay t larda göst erilmektedir.
Gerçe e Uygun De er
K sa ve uzun vadeli banka kredilerinin gerçe e uygun de erinin; bahse konu finansal borçlar n
maliyet ine, et kin faiz oran üzerinden hesaplan p raporlama t arihleri it ibariyle t ahakkuk et mi
faiz borçlar n n eklenmesi suret iyle olu t urulan kay t l
de erlerine e de er oldu u
varsay lmakt ad r.
(b) Stoklar:
St oklar net gerçekle ebilir de er veya maliyet bedelinden dü ük olan ile de erlenmi t ir. St ok
maliyet leri
ayl k a rl kl ortalama maliyet
yönt emi kullan larak belirlenmekt edir. Net
gerçekle ebilir de er, sat
fiyat ndan st oklar n sat n gerçekle t irebilmek için gerekli sat
maliyet lerinin dü ülmesi suret iyle bulunan de erdir.
Vadeli st ok al mlar için, söz konusu varl n elde et me maliyet i pe in fiyat na indirgenmi t ir. Bu
durumda, t oplam ödeme t ut ar ile pe in fiyat aras ndaki fark, ilgili dönem boyunca faiz gideri olarak
finansal t ablolara al nmakt ad r.
(c) Finansal Yat r mlar :
Grup finansal yat r mlar n gerçe e uygun de er fark kar veya zarara yans t lan finansal varl klar ve
maliyet de eri ile finansal t ablolara al nan finansal varl klar olmak üzere s n fland rm t r.
Al m- sat m amaçl finansal yat r mlar, piyasada k sa dönemde olu an fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sa lamak amac yla elde edilen veya elde edilme nedeninden ba ms z olarak,
k sa dönemde kar sa lamaya yönelik bir port föyün parças olan finansal yat r mlard r. Al m-sat m
amaçl finansal yat r mlar, finansal durum t ablosuna ilk olarak i lem maliyet leri de dahil olmak
üzere maliyet de erleri ile yans t l r ve izleyen dönemlerde gerçe e uygun de erleri üzerinden
de erlenir. Gerçe e uygun de er ile maliyet de erleri aras ndaki farklar gelir t ablosunda di er
gelirler ve giderler hesap grubunda kay t lara al n r.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(c) Finansal Yat r mlar (devam):
Akt if bir piyasada kay t l bir fiyat n varl , gerçe e uygun de erin en iyi göst ergesidir. Finansal
araca ili kin akt if bir piyasan n bulunmamas durumunda, i let me, gerçe e uygun de eri bir
de erleme yönt emi kullanmak suret iyle belirler. De erleme yönt emi kullanman n amac , normal i
ko ullar çerçevesinde kar l kl pazarl k ort am nda, bilgili ve ist ekli t araflar aras nda ölçüm günü
it ibariyle gerçekle t irilen bir piyasa i leminde ilgili finansal arac n fiyat n n ne olaca n n t espit
edilmesidir. Söz konusu de erleme yönt emleri; bilgili ve ist ekli t araflar aras nda kar l kl pazarl k
ort am nda son dönemlerde gerçekle t irilen piyasa i lemlerinin (e er varsa) kullan lmas n , büyük
ölçüde ayn olan ba ka bir finansal araca ili kin gerçe e uygun de erin referans olarak al nmas n ,
iskont o edilmi nakit ak analizlerini ve opsiyon fiyat lama modellerini içerir. Bir arac n fiyat n
belirlemek amac yla piyasa kat l mc lar t araf ndan yayg n olarak kullan lan bir de erleme
yönt eminin bulunmas ve söz konusu yönt emin piyasada fiilen gerçekle t irilen i lemlerine ili kin
güvenilir fiyat t ahminleri sa lad n n kan t lanmas durumunda, i let me bu de erleme yönt emini
kullan r. Seçilen de erleme yönt eminde piyasa girdileri azami ölçüde dikkat e al n r ve i let meye
özgü girdilere mümkün oldu unca az yer verilir. Söz konusu yönt em, fiyat n belirlenmesi s ras nda
piyasa kat l mc lar t araf ndan dikkat e al nacak büt ün et kenleri içerir ve finansal araçlar n
fiyat land r lmas ile ilgili genel kabul gören ikt isadi yönt emlerle de t ut arl l k göst erir. let me,
periyodik (düzenli) olarak, seçilen de erleme yönt eminin et kinli ini gözden geçirir ve söz konusu
yönt emin geçerlili ini ayn araçla (di er bir ifadeyle, de i t irmeksizin veya yeniden
düzenlemeksizin) ilgili gözlemlenebilen cari piyasa i lemlerinde olu an veya mevcut piyasa
verilerinden elde edilen fiyat lar kullanmak suret iyle de erlendirir.
(d) Maddi Duran Varl klar :
Maddi duran varl klar, maliyet bedellerinden birikmi
dü üklü ünün indirilmesi suret iyle göst erilmi t ir.

amort ismanlar n ve, e er varsa, de er

Maddi duran varl klar n 31 Aral k 2004 t arihi it ibariyle endekslenerek raporlama dönemi sonundaki
Türk Liras n n al m gücüne get irilmesinde akt ife ilk giri t arihleri dikkat e al nm t r. 1 Ocak 2005
t arihinden sonraki al mlar nominal de erleriyle göst erilmi t ir. Maddi duran varl klar için
amort isman, enflasyon muhasebesine göre düzelt ilmi t ut arlar ve 1 Ocak 2005 t arihinden sonraki
al mlar n nominal de erleri üzerinden varl klar n t ahmini faydal ömürleri esas al nmak suret iyle
normal (do rusal) amort isman yönt emi kullan larak ayr lm t r.
Maddi duran varl klar n ort alama ekonomik ömürleri göz önüne al narak belirlenen amort isman
oranlar a a da belirt ilmi t ir:
Yeralt ve Yerüst ü Düzenleri
Binalar
Makineler
Tesis ve Cihazlar
Ta t Araç ve Gereçleri
Dö eme ve Demirba lar

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

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(d) Maddi Duran Varl klar (devam):
Konsolide finansal t abloda göst erilen arsa ilk olarak 8 Aral k 2003 t e daha sonra da 21 Mart 2005 ve
15 Aral k 2008 de ba ms z profesyonel bir de erleme kurulu u t araf ndan ekspert iz incelemesine
t abi t ut ulmu ve arsan n enflasyon düzelt mesi sonras kay t l de eri gerçe e uygun de erine
get irilerek finansal t ablolara yans t lm t r. Olu an de er art lar Özsermaye hesab içerisinde yer
alan de er art fonlar hesab na yans t lm t r. Ana Ort akl k, bu araziyi, 27 Eylül 2010 t arihli
Yönet im Kurulu karar ile Belediye nin belirledi i geçici arsa rayiç bedeli olan 111.348.900 TL bedel
ile, üzerinde ofis, konut ve t icari ünit elerden olu acak bir proj e gerçekle t irilmek üzere ba l
ort akl k Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme A. . ye sat m t r. Arsa olas imar de i iklikleri
de dikkat e al narak nihai olarak 168.335.360 TL bedel ile sat lm durumdad r. 31 Mart 2011 t arihli
itibariyle konsolide finansal t ablolarda söz konusu arsa Sermaye Piyasas Kurulu nca yet ki belgesi
verilmi de erleme irket ince 14 Ekim 2010 t arihli gayrimenkul de erleme raporunda belirlenmi
132.900.874 TL gerçe e uygun de eri ile yat r m amaçl gayrimenkul olarak gösterilmi tir.
Maddi duran varl klar n herhangi bir parças n de i t irmekt en do an giderler bak m onar m
maliyet leri ile birlikt e akt ifle t irilmekt edir. Sonradan ort aya ç kan di er harcamalar söz konusu
varl n gelecekt eki ekonomik faydas n art t r c nit elikt e ise akt ifle t irilebilirler. Tüm di er gider
kalemleri t ahakkuk esas na göre gelir t ablosunda muhasebele t irilmekt edir.
Maddi duran varl k için yap lan ödeme t aksit lendirilirse, bu varl n elde et me maliyet i pe in fiyat na
e it
olarak belirlenir. Bu durumda, t oplam ödeme t ut ar ile pe in fiyat aras ndaki fark,
akt ifle t irmeye izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak finansal
t ablolara al nmakt ad r.
Yeni bir faaliyet açma maliyet leri, reklam maliyet leri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma
maliyet leri, elemanlar n e it im maliyet i de dahil yeni bir yerde veya yeni bir mü t eri kesimiyle i
yapma maliyetleri, genel yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi duran varl n al fiyat na dahil
olmad klar ndan ve varl , yönet imin amaçlar do rult usunda faaliyet göst erebilmesi amac yla
gerekli pozisyona ve i ler duruma get irmek için kat lan lmad klar ndan, varl kla do rudan
ili kilendirilemez, dolay s yla elde etme maliyetine dahil edilmemektedir.
(e) Maddi Olmayan Duran Varl klar :
Maddi olmayan duran varl klar, maliyet bedellerinden birikmi it fa paylar n n ve, e er varsa, de er
dü üklü ünün indirilmesi suret iyle göst erilmi t ir.
Maddi olmayan duran varl klar n 31 Aral k 2004 t arihi it ibariyle endekslenerek raporlama dönemi
sonundaki Türk Liras n n al m gücüne get irilmesinde akt ife ilk giri t arihleri dikkat e al nm t r. 1
Ocak 2005 t arihinden sonraki al mlar nominal de erleriyle göst erilmi t ir. Maddi olmayan duran
varl klar, enflasyon muhasebesine göre düzelt ilmi t ut arlar ve 1 Ocak 2005 t arihinden sonraki
al mlar n nominal de erleri üzerinden, ort alama ekonomik ömürleri göz önüne al narak belirlenen
a a daki oranlara göre it fa edilmi lerdir. t fa pay , büt ün maddi olmayan duran varl klar için normal
(do rusal) amort isman yönt emi kullan larak k st baz nda hesaplanm t r.
Haklar
Özel maliyetler

%6,66 - %25
%20
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Konsolide Finansal Tablolara li kin Dipnot lar

2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Politikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(e) Maddi Olmayan Duran Varl klar (devam):
Maddi olmayan duran varl klar, t an mlanabilir olmas , ilgili kaynak üzerinde kont rolün bulunmas ve
gelecekt e elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydan n varl
krit erlerine göre finansal t ablolara
al nmakt ad r. Bu çerçevede, e it im faaliyet lerine ili kin harcamalar, reklam ve promosyon
faaliyet lerine ili kin harcamalar, k smen veya t amamen yeniden organizasyona ili kin harcamalar ve
maddi duran varl klar n maliyet ine dahil edilebilenler hariç ba lang ç faaliyet lerine ili kin
harcamalar gerçekle t i i anda gider olarak finansal t ablolara al nmakt ad r.
Maddi olmayan duran varl k için yap lan ödeme t aksit lendirilirse, bu varl n elde et me maliyet i
pe in fiyat na e it olarak belirlenir. Bu durumda, t oplam ödeme t ut ar ile pe in fiyat aras ndaki
fark, akt ifle t irmeye izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak finansal
t ablolara al nmakt ad r.
(f) Yabanc Para Cinsinden Varl k ve Borçlar :
Finansal durum t ablosunda yer alan yabanc paraya ba l varl klar ve borçlar raporlama dönemi
sonundaki T.C. Merkez Bankas döviz kuru kullan larak Türk Liras 'na çevrilmekt edir. Dönem içinde
gerçekle en yabanc paraya ba l i lemler, i lem t arihindeki fiili kurlar kullan larak Türk Liras 'na
çevrilmekt edir. Bu i lemlerden do an kur fark gelir ve giderleri kapsaml gelir t ablolar na dahil
edilmektedir.
Konsolidasyona dahil edilen ve yurt d nda faaliyet göst eren ube benzeri ba l ort akl klar n finansal
durum t ablo kalemleri raporlama t arihindeki kur ile, gelir ve giderler ise dönemin ort alama kuru ile
TL ye çevrilmi t ir. Çevrim i leminden kaynaklanan kur farklar konsolide finansal t ablolara
yans t lm t r.
(g) Varl klar n De er Dü üklü ü :
Bir varl n deft er de eri geri kazan labilir t ut ar ndan fazla oldu unda, de er dü üklü ü kar l
ay rmak suret iyle, varl n kay t l de eri geri kazan labilir t ut ar na indirilir ve kar l k kapsaml gelir
t ablosuna gider olarak yans t l r.
Di er t araft an; nakit üret en varl klar n geri kazan labilir t ut ar , varl n gerçe e uygun de erinden
sat gideri ç kar larak bulunan de eri ile kullan m de erinden büyük olan d r. Bahse konu varl klar n
kullan m de eri, varl kt an elde edilmesi beklenen gelecekt eki nakit ak lar n n bugünkü de eridir.
Kullan m de eri hesaplan rken, gelece e ait t ahmini nakit ak lar , paran n zaman de erini ve varl a
özgü riskleri yans t an vergi öncesi iskont o oran kullan larak bugünkü de erine indirilir.
(h) Ert elenmi Vergiler :
Ertelenmi vergiler, yükümlülük met odu kullan larak, varl klar n ve yükümlülüklerin indirilebilir
vergi mat rah ile bunlar n finansal t ablolardaki kay t l t ut arlar aras nda olu an geçici farklar
üzerinden hesaplanmakt ad r. Ba l ca geçici farklar, gelir ve giderlerin TMS/ TFRS ile vergi
kanunlar na göre de i ik finansal t ablo dönemlerinde muhasebele mesinden kaynaklanmakt ad r.
Ert elenmi vergi yükümlülü ü vergiye t abi t üm geçici farklar için hesaplan rken, indirilecek geçici
farklardan olu an ert elenmi vergi varl klar , Grup un gelecek dönemlerde vergiye t abi kazançlar n n
olaca varsay m yla hesaplanmakt ad r.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(h) Ert elenmi Vergiler (devam):
Ayn ülkenin vergi mevzuat na t abi olmak art yla ve cari vergi varl klar n n cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk n bulunmas
durumunda ert elenmi vergi varl klar ve ert elenmi vergi yükümlülükleri, kar l kl olarak
birbirinden mahsup edilir.
(i)

Vergiler :
Türk Vergi mevzuat na göre, kanuni veya i
vergisine tabidir.

merkezleri Türkiye de bulunan kurumlar, kurumlar

Türk vergi sist eminde mali zararlar t akip eden be y l içindeki mali karlar ile mahsup edilebilmekt e
olup, önceki y llar kazançlar ndan (geriye dönük) mahsup mümkün de ildir.
Kurum kazançlar %20 oran nda kurumlar vergisine t abidir. st isna kaynakl olsun olmas n t am
mükellef gerçek ki iler ile dar mükellef gerçek ki i ve kurumlara ve vergiden muaf olan kurumlara
nakit olarak da t lan kar paylar üzerinden ayr ca %15 oran nda gelir vergisi st opaj
hesaplanmakt ad r. Bununla birlikt e kar da t m n n 1998 ve öncesi karlar ile 1999, 2000, 2001 ve
2002 y llar na ait ist isna kaynakl karlardan veya üzerinden %19,8 st opaj yap lm yat r m
indirimlerine t ekabül eden karlardan yap lmas durumunda gelir vergisi st opaj do maz. Cari y l ve
geçmi y l karlar n n sermayeye ilavesi suret iyle yap lan kar da t mlar nda da gelir vergisi st opaj
hesaplanmaz. Di er yandan t am mükellef kurumlara yap lan kar da t mlar nda da st opaj yap lmaz.
Ayr ca, kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere y l içinde ara dönemlerde beyan edilen mat rahlar
üzerinden %20 oran nda geçici vergi ödenmekt edir.
Vergi Usul Kanunu nun 5024 say l Kanunla de i t irilen mükerrer 298 inci maddesi uyar nca, bilanço
esas na göre deft er t ut an mükellefler, ÜFE deki art n, Mart 2005 it ibariyle son 36 ayda % 100 den
ve son 12 ayda % 10 dan dü ük olmas nedeniyle 2004 t e ba layan enflasyon düzelt me uygulamas
sona ermi t ir. 2009 ve 2008 hesap dönemlerinde de ÜFE de %100 ve % 10 art lar birlikt e
gerçekle medi i için enflasyon düzelt mesi uygulamas yap lmam t r.
31 Mart 2011 ve 2010 t arihleri it ibariyle vergi kar l
ayr lm t r.

yürürlükt eki vergi mevzuat çerçevesinde

(j) Çal anlara Sa lanan Faydalar :
Kanunu'na göre Ana Ort akl k ve Türkiye de yerle ik ba l ort akl klar , bir senesini doldurmu olup,
Kanun un 25/ II. maddesinde belirt ilen hakl nedenler olmaks z n irket le ili kisi kesilen, askere
ça r lan, evlenip bir y l içinde i t en ayr lan (kad nlar için), emekli olan veya vefat eden personeli
için k dem t azminat ödemekle mükelleft ir. Ödenecek t azminat , çal lan her sene için bir ayl k
maa t ut ar olup, bu t ut ar 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle her hizmet y l için 2.623,23 TL ile
s n rland r lm t r (31 Aral k 2010 2.517,01 TL).
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(j) Çal anlara Sa lanan Faydalar (devam):
li ikt eki konsolide finansal t ablolarda k dem t azminat yükümlülü ü TMS 19 Çal anlara Sa lanan
Faydalar da belirt ilen finansal t ablolara alma ve de erleme esaslar na göre hesaplanm t r. K dem
tazminat yükümlülüklerinin, özellikleri aç s ndan, bu st andart t a t an mlanan Çal ma Dönemi
Sonras na li kin Belirli Fayda Planlar yla özde olmas nedeniyle, bahse konu yükümlülükler,
a a da aç klanan Öngörülen Birim Kredi Yönt emi ve baz varsay mlar kullan larak hesaplanm ve
finansal t ablolara al nm t r.
-

Çal anlar n geçmi y llardaki personel hizmet süreleri dikkat e al narak, mevcut sosyal güvenlik
yasalar na göre emeklilik haklar n kazanacaklar t arihler belirlenir.

-

Çal anlar n emekli olmalar veya i t en ç kar lmalar durumunda gelecekt e ödenecek
yükümlülü ün bugünkü de eri hesaplan rken, çal anlar n mevcut maa lar veya devlet
t araf ndan sapt anan k dem t azminat t avan ndan küçük olan al narak 31 Mart 2011 de erinin,
enflasyon et kisinden ar nd r lmas amac yla sabit kalaca varsay lm ve daha sonra bu de er
Devlet ç Borçlanma Senet lerinin ort alama faiz oran olarak öngörülen %10 (31 Aral k 2010 %10), öngörülen enflasyon oran %5,1 (31 Aral k 2010 - %5,1) esas al nmak suret iyle hesaplanan
y ll k %4,66 (31 Aral k 2009 - %5,92) reel iskont o oran ile indirgenerek k dem t azminat
yükümlülü ünün raporlama dönemi sonundaki net bugünkü de eri hesaplanm t r.

31 Mart 2010 ve 2010 t arihleri it ibariyle, k dem t azminat yükümlülü ü hesaplamak için kullan lan
varsay mlar a a daki gibidir:

skont o oran
Geçmi y llarda k dem t azminat na
hak kazanan çal anlar n t oplam
çal anlara oran

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

%4,66

%4,66

% 100

% 100

(k) Has lat :
Sat lan mallar n riskinin ve faydas n n al c ya t ransfer oldu u, sat la ilgili ekonomik faydan n
i let meye akaca n n muht emel olmas ve gelir t ut ar n n güvenilir bir ekilde hesaplanabildi i
durumda gelir olu mu say l r. Döneme has lat kaydedilen sat lar için geçmi deneyimler ve di er
ilgili veriler çerçevesinde iade ve indirimler için kar l k ayr lmakt ad r. Ayn i lem ile ilgili has lat ve
giderler e anl finansal t ablolara al nmakt ad r.
Sat kar l nda nakit veya nakit benzerlerinin al nd durumlarda has lat , söz konusu nakit veya
nakit benzerlerinin t ut ar d r. Ancak, irket sat lar büyük ölçüde vadeli olarak gerçekle t irilmekt e
ve sat bedelinin makul de eri, alacaklar n bugünkü de erine indirgenmesi suret iyle bulunmakt ad r.
Alacaklar n bugünkü de erinin belirlenmesinde; sat bedelinin nominal de erini, ilgili mal veya
hizmet in pe in sat fiyat na indirgeyen faiz oran kullan l r. Sat bedelinin nominal de eri ile bu
ekilde bulunan makul de er aras ndaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yans t lmakt ad r.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(k) Has lat (devam):
Has lat olarak kay t lara al nan t ut arlar n t ahsilinin üpheli hale gelmesi durumunda, ayr lan üpheli
alacak kar l , has lat t ut ar n n düzelt ilmesi suret iyle de il, bir gider olarak finansal t ablolara
al n r.
Net sat lar, indirimler ve iadeler dü üldükt en sonraki fat uralanm sat

bedelinden olu makt ad r.

Faiz gelirleri, et kin faiz oran üzerinden hesaplanarak t ahakkuk et t irilir. Kira gelir ve giderleri
faaliyet kiralamalar ndan olu makt ad r. Faaliyet kiralamas ndan do an kira gelir/ giderleri, do rusal
(e it ) olarak kiralama süresi boyunca gelir/ gider olarak muhasebele t irilerek finansal t ablolara
yans t l r.
Temet t ü gelirleri, t ahsil edilme hakk ort aya ç kt
(l)

nda finansal t ablolara al nmakt ad r.

Hisse Ba na Kazanç/ (Zarar) :
Hisse ba na kazanç/ (zarar), Ana Ort akl n adi hisse senedi sahiplerinin pay na dü en kazanç veya
zarar n n, dönemin adi hisse senet leri adedinin a rl kl ort alamas na bölünmesi suret iyle
hesaplanmakt ad r.
Türkiye de irket ler, mevcut hissedarlar na birikmi karlardan ve özkaynak enflasyon düzelt me
farklar ndan hisseleri oran nda hisse da t arak (bedelsiz hisseler) sermayelerini art t rabilirler. Hisse
ba na kazanç/ (zarar) hesaplan rken, bu bedelsiz hisseler ç kar lm
hisseler olarak say l r.
Dolay s yla hisse ba na kazanç/ (zarar) hesaplamas nda kullan lan a rl kl hisse senedi ort alamas ,
bedelsiz hisseler aç s ndan geriye dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir.

(m) Muhasebe Tahminleri :
Finansal t ablolar n TMS/ TFRS ye göre haz rlanmas s ras nda Yönet im, raporlama dönemi sonu
it ibariyle finansal t ablolarda yer alan varl klar ve yükümlülüklerin deft er de erini, finansal durum
t ablosu d
yükümlülüklere ili kin aç klamalar , dönem içerisinde olu an gelir ve giderlerin
t ut arlar n et kileyebilecek t ahmin ve varsay mlarda bulunabilmekt edir. Ancak, gerçek sonuçlar, bu
sonuçlardan farkl l k göst erebilmekt edir.
(n) Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar :
Grup raporlama döneminden sonraki düzelt me gerekt iren olaylar n ort aya ç kmas durumunda,
finansal t ablolara al nan t ut arlar bu yeni duruma uygun ekilde düzelt mekt e, raporlama
döneminden sonra ort aya ç kan düzelt me gerekt irmeyen olaylar n olmas halinde ise önemli olmas
durumunda ilgili dönemde aç klamakt ad r.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(o) Kar l klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler :
Kar l klar ancak ve ancak irket in geçmi t en gelen ve halen devam et mekt e olan bir yükümlülü ü
(yasal ya da yap sal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle i let meye ekonomik ç kar sa layan kaynaklar n
elden ç kar lma olas l
mevcut sa ve yükümlülü ün t ut ar güvenilir bir ekilde belirlenebiliyorsa
kay t lara al nmakt ad r. Paran n zaman içindeki de er kayb önem kazand nda, kar l klar ileride
olu mas muht emel giderleri bugünkü piyasa de erlerine get iren ve gereken durumlarda
yükümlülü e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskont o oran yla indirgenmi de eriyle
yans t lmakt ad r.
ndirgenmenin kullan ld
durumlarda, kar l klardaki zaman fark ndan
kaynaklanan art faiz gideri olarak kay t lara al nmakt ad r. Kar l k olarak finansal t ablolara al nmas
gerekli t ut ar n belirlenmesinde, raporlama t arihi it ibariyle mevcut yükümlülü ün ifa edilmesi için
gerekli harcama t ut ar n n en gerçekçi t ahmini esas al n r. Bu t ahmin yap l rken mevcut t üm riskler
ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmal d r.
Ko ullu yükümlülükler ve varl klar finansal t ablolara al nmamakt a ve finansal t ablo dipnot lar nda
aç klanmakt ad r. Ko ullu yükümlülük olarak i leme t abi t ut ulan kalemler için gelecekt e ekonomik
fayda içeren kaynaklar n i let meden ç kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda bu ko ullu
yükümlülük, güvenilir t ahminin yap lamad durumlar hariç, olas l kt aki de i ikli in oldu u dönemin
finansal tablolar nda kar l k olarak finansal t ablolara al n r.
(p) Borçlanma Maliyetleri :
Borçlanma maliyet leri gider olarak kaydedilmekt edir. Özellikli varl kla ili kili borçlanma maliyet leri
do rudan ilgili bulundu u özellikli varl n maliyet ine dahil edilir. Özellikli bir varl n amaçland
ekilde kullan ma veya sat a haz r hale get irilmesi için gerekli faaliyet lerin t amamen bit irilmesi
durumunda, borçlanma maliyet lerinin akt ifle t irilmesine son verilir.
(r) Finansal ve Operasyonel Kiralama lemleri :
Kiraya konu olan varl n sahipli ine ili kin risk ve get irilerin irket t e bulundu u kiralama i lemleri
finansal kiralama olarak s n fland r lm t r. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit k ymet ler
irket in finansal durum t ablosunda, ilgili varl n gerçe e uygun de eri ile minimum kira
ödemelerinin bugünkü de erinden dü ük olan üzerinden akt ift e bir varl k, pasift e ise e it t ut arda
bir yükümlülük olarak izlenir. Bu ekilde akt ift e izlenen varl klar n amort isman , di er benzer
varl klar için uygulanan polit ikalara uygun olarak ayr l r. Kira süresinin kiralanan varl n faydal
ömründen k sa olmas ve kira süresi sonunda ilgili varl n irket t araf ndan sat n al nmas n n makul
ekilde kesin olmad durumlarda, akt ift e 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.
Finansal durum t ablosundaki finansal kiralama yükümlülü ü anapara geri ödemeleri yoluyla
azalt l rken, kira ödemelerinin finansal gider k sm , kiralama süresi boyunca olu t u u döneme ait
kapsaml gelir tablosuna kaydedilir.
Kiraya veren t araf n kiralanan varl n t üm risk ve menfaat lerini kendinde t ut t u u kiralamalar
operasyonel kiralama olarak s n fland r lmakt ad r. Operasyonel kira ödemeleri kapsaml gelir
t ablosunda kira süresi boyunca do rusal olarak gider kaydedilmektedir.
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2.

Finansal Tablolar n Sunumuna li kin Esaslar (devam)
ix. Önemli Muhasebe Polit ikalar n n Özet i ve De erlendirme Yönt emleri (devam):
(s) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller :
Yat r m amaçl gayrimenkuller, maliyet inin güvenilir bir ekilde ölçülmesinin mümkün olmas ve
gelecek ekonomik faydalar n olas olmas durumunda maliyet de eri üzerinden finansal t ablolara
al nmakt ad r. lk kay t sonras nda yat r m amaçl gayrimenkuller maliyet esas na göre veya gerçe e
uygun de erlerinin güvenilir bir ekilde t ahmin edilebilmesi halinde gerçe e uygun de erleriyle
de erlemeye t abi t ut ulmakt a ve maddi duran varl klar ba l kl bölümde belirt ilen hususlar
çerçevesinde muhasebele t irilmekt edir. Grup yat r m amaçl gayrimenkulleri için gerçe e uygun
de er modeli kullan lmakt ad r.
(t ) Devlet Te vik ve Yard mlar :
Makul de erleri ile izlenen parasal olmayan devlet t e vikleri de dahil olmak üzere t üm devlet
t e vikleri, elde edilmesi için gerekli art lar n i let me t araf ndan yerine get irilece ine ve t e vikin
i let me t araf ndan elde edilebilece ine dair makul bir güvence olu t u unda finansal t ablolara al n r.
Devlet t en t emin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat ko ullar n n i let me t araf ndan yerine
get irilece ine dair makul bir güvence olu mas durumunda devlet t e viki olarak kabul edilir.

3.

let me Birle meleri
Grup un 31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle i let me birle meleri kapsam nda herhangi bir
i lemi bulunmamakt ad r.

4.

Ort akl klar
Grup un 31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri it ibariyle i ort akl klar kapsam nda herhangi bir ort akl
bulunmamakt ad r.
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5.

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas
Grup un i faaliyet leri, sa lad
hizmet ve ürünlerin içeri ine ba l olarak yönet ilmekt e ve organize
edilmekt edir. Grup un i alanlar hakk ndaki bilgiler, Grup un 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle t ekst il, haz r
giyim, AY Marka Ma azac l k ve gayrimenkul geli t irme (BYN ve Alt ny ld z GMY) faaliyetlerinden elde edilen
kazanc ve kar bilgilerini içermekt edir.
31 Mart 2011 t arihi it ibariyle bölümlere göre finansal bilgiler a a daki gibidir (TL):

1 Ocak-31 Mart 2011
Tekstil

Haz r Giyim

Ay Marka

BYN

45.550.013
(38.213.466)

27.119.521
(22.330.311)

69.067.849
(38.946.138)

1.223.201

7.336.547

4.789.210

30.121.711

1.223.201

-

(3.160.975)
(3.248.983)

(1.106.078)
(3.249.075)

(27.130.112)
(3.070.202)

(589.659)

(2.482.460)

(320.154)
570.728
(364.090)

32.968
(99)

179.766

1.364

813.073

466.926

101.163

634.906

(2.482.460)

14.134.236
(15.800.090)

570.281
(1.427.092)

3.830.177
(6.605.501)

500.014
(4.043.552)

(9.911.755)

Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi kar

(852.781)

(389.885)

(2.674.161)

(2.908.632)

(12.394.215)

-

747.731

(18.471.943)

Sürdürülen faaliyetler vergi
gideri, net

-

-

-

-

-

327.465

-

327.465

Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmi vergi gelir/(gideri)

-

-

-

-

-

(87.197)
414.662

-

(87.197)
414.662

(852.781)

(389.885)

(2.674.161)

(2.908.632)

(12.394.215)

327.465

747.731

(18.144.478)

Bölüm varl klar
Da t lmam varl klar

558.482.133
-

96.466.079
-

211.108.983
-

172.372.406
-

153.461.143
-

- (221.352.151)
1.859.781
-

970.538.593
1.859.781

Toplam varl klar

558.482.133

96.466.079

211.108.983

172.372.406

153.461.143

1.859.781 (221.352.151)

972.398.374

Bölüm yükümlülükleri
Da t lmam yükümlülükler

414.032.766
-

84.774.019
-

180.109.317
-

66.926.610
-

120.786.539
-

- (183.307.412)
87.197
-

683.321.839
87.197

Toplam yükümlülükler

414.032.766

84.774.019

180.109.317

66.926.610

120.786.539

87.197 (183.307.412)

683.409.036

31. Mart. 2011
Di er Bölüm Bilgileri
Amortisman Gideri
tfa Pay

1.527.720
216.158

207.421
12.160

117.360
1.180.335

-

-

-

-

1.852.501
1.408.653

Toplam

1.743.878

219.581

1.297.695

-

-

-

-

3.261.154

Sat gelirleri
Sat lar n maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, sat ve da t m
giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Ara t rma ve geli tirme
giderleri (-)
Di er faaliyet gelirleri
Di er faaliyet giderleri (-)
Faaliyet kar
Finansal gelirler
Finansal giderler

Sürdürülen faaliyetler
dönem kar

AYGM

Da t lmam

Eliminasyon

-

Toplam

(26.301.747)
27.048.878

116.658.837
(72.441.037)

747.131

44.217.800

600

(31.397.165)
(12.639.779)
(320.154)
784.826
(364.189)

-

747.731

281.339

(1.654.874) 17.379.834
1.654.874 (36.133.116)

31. Mart. 2011
Varl klar ve yükümlülükler
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5.

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (devam)
Grup un i faaliyet leri, sa lad
hizmet ve ürünlerin içeri ine ba l olarak yönet ilmekt e ve organize
edilmekt edir. Grup un i alanlar hakk ndaki bilgiler, Grup un 31 Mart 2010 t arihi it ibariyle t ekst il, haz r
giyim ve AY Marka Ma azac l k faaliyet lerinden elde edilen kazanc ve kar bilgilerini içermekt edir.
31 Mart 2010 t arihi it ibariyle bölümlere göre finansal bilgiler a a daki gibidir (TL) (devam):

1 Ocak-31 Mart 2010
Tekstil

Haz r Giyim

Ay Marka

Eliminasyon

Toplam

28.184.269
(23.064.409)

20.337.639
(15.895.770)

47.893.457
(24.789.302)

(20.014.422)
18.434.453

76.400.943
(45.315.028)

5.119.860

4.441.869

23.104.155

-

-

-

(1.579.969)

31.085.915

(1.359.732)
(2.561.661)

(615.694)
(1.007.501)

(15.724.141)
(2.468.134)

(291.983)

-

-

-

(17.699.567)
(6.329.279)

(84.668)
276.581
(23.804)

38.737
-

1.503.457
(1.098.835)

-

-

-

-

(84.668)
1.818.775
(1.122.639)

1.366.576

2.857.411

5.316.502

(291.983)

-

-

-1.579.969

7.668.537

16.721.291
(12.044.339)

231.888
(133.973)

641.521
(2.573.414)

(380.672)

-

-

(850.118)
850.118

16.744.582
(14.282.280)

Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi kar

6.043.528

2.955.326

3.384.609

(672.655)

-

-

(1.579.969)

10.130.839

Sürdürülen faaliyetler vergi
gideri, net

-

-

-

-

-

(1.837.755)

-

(1.837.755)

Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmi vergi gelir/(gideri)

---

---

---

---

---

(1.738.145)
(99.610)

---

(1.738.145)
(99.610)

6.043.528

2.955.326

3.384.609

(672.655)

-

(1.837.755)

(1.579.969)

8.293.084

Bölüm varl klar
Da t lmam varl klar

565.369.713
-

81.776.431
-

171.453.275
-

172.320.362
-

153.022.681
-

- (254.047.139)
1.445.119
-

889.895.323
1.445.119

Toplam varl klar

565.369.713

81.776.431

171.453.275

172.320.362

153.022.681

1.445.119 (254.047.139)

891.340.442

Bölüm yükümlülükleri
Da t lmam yükümlülükler

427.428.909
-

69.740.612
-

138.884.175
-

64.098.429
-

107.953.863
-

- (227.555.723)
3.656.360
-

580.550.265
3.656.360

Toplam yükümlülükler

427.428.909

69.740.612

138.884.175

64.098.429

107.953.863

3.656.360 (227.555.723)

584.206.625

31. Mart. 2010
Di er Bölüm Bilgileri
Amortisman Gideri
tfa Pay

1.647.994
5.600

231.028
2.130

958.764
6.856

Toplam

1.653.594

233.158

965.620

Sat gelirleri
Sat lar n maliyeti (-)
Brüt kar
Pazarlama, sat ve da t m
giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Ara t rma ve geli tirme
giderleri (-)
Di er faaliyet gelirleri
Di er faaliyet giderleri (-)
Faaliyet kar
Finansal gelirler
Finansal giderler

Sürdürülen faaliyetler
dönem kar

BYN

AYGM

Da t lmam

31.Aral k. 2010
Varl klar ve yükümlülükler

2010 - 2011 y llar ndaki Tekst il-Haz rgiyim bölümleri aras nda
yap lm t r .
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6.

Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri a a daki gibidir (TL) :

7.

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Kasa
Banka mevduat
- Vadeli
- Vadesiz*
Çekler ve di er haz r varl klar

114.731
5.391.798
1.070.000
4.321.798
1.726.414

111.433
8.147.459
2.750.000
5.397.459
2.875.183

Toplam

7.232.943

11.134.075

*

Grup un 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle 1.757 Avro t ut ar nda bloke mevduat bulunmakt ad r (31 Aral k 2010
- 268.990 TL ve 1.757 Avro).

*

31 Mart 2011 t arihi it ibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduat n faiz oran 6,25 tir.(31 Aral k 2010 %6 ile %6,75).

Finansal Yat r mlar
Finansal yat r mlar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2010
t irak oran
t irak t ut ar
Gerçe e uygun de er f ark kar
veya zarara yans t lan f inansal
varl klar;
Boyner Ma azac l k A. .*
Maliyet de eri ile f inansal
t ablolara al nan f inansal
varl klar;
Do u Yat r m Holding A. .
BBA Beymen Bo aziçi Alboy A. .
Alsis Sigort a Acent al A. .
Lom Renkli Giyim Ürünleri
Paz. A. .
Toplam

*

31 Aral k 2010
t irak oran
t irak t ut ar

8,15%

29.263.544

8,15%

31.064.394

< %1
< %1
< %1

104.891
74.171
11.361

< %1
< %1
< %1

104.891
74.171
11.361

< %1

104

< %1

104

29.454.071

31.254.921

Boyner Ma azac l k A. . nin hisselerinin %39,90 k sm iMKB de i lem görmekt edir ve bu nedenle Boyner
Ma azac l k A. . nin gerçe e uygun de erinin, iMKB deki 31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihlerindeki
hisse de erlerine uygun oldu u varsay lm t r.
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8.

Finansal Borçlar
K sa vadeli finansal borçlar a a daki gibidir (TL) :

Banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçlar n k sa vadeli k s mlar
Finansal kiralama i lemlerinden borçlar
Toplam

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

178.576.387

117.586.198

28.192.477
2.321.221

14.647.201
2.282.059

209.090.085

134.515.458

K sa vadeli banka kredilerinin det ay ve faiz oran aral klar a a daki gibidir:
Ortalama faiz oranlar
TL krediler
ABD Dolar krediler
Avro krediler
Di er

12,88%
8,41%
-

Toplam

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

126.143.698
52.426.204
6.485

100.379.221
17.189.940
17.037

178.576.387

117.586.198

K sa vadeli finansal kiralama borçlar n n det ay a a daki gibidir:
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Avro
ABD Dolar
TL

132.416
1.648.003
540.802

626.984
1.467.547
187.528

Toplam

2.321.221

2.282.059

Yukar da det ay verilen vadeli finansal kiralama borçlar na ili kin 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle 210.714 ABD
Dolar ve 60.649 TL t ut ar nda t eminat senedi verilmi t ir (31 Aral k 2010 - 316.071 ABD Dolar ve 174.864 TL )
Uzun vadeli finansal borçlar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Banka kredileri
Finansal kiralama i lemlerinden borçlar

181.285.200
3.273.514

192.311.063
1.201.954

Toplam

184.558.714

193.513.017
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8.

Finansal Borçlar (devam)
Uzun vadeli kredilerin vadeleri 28 Aral k 2012 ile 23 Haziran 2017 t arihleri aras ndad r.
31 Mart 2011 tarihi itibariyle uzun vadeli TL kerdinin faiz oran %11,90 - %12,96 aras nda, EUR kredinin faiz
oran %6,50 - %10 aras nda de i mekt edir. (31 Aral k 2010 ABD Dolar : %9 TL : %19,90, Avro : %6,50 - 10
aras nda de i mekt edir.).
31 Mart 2011 t arihi it ibariyle yukar da det ay verilen banka kredilerine ili kin Grup un 239.134.874 TL
gerçe e uygun de er ile yat r m amaçl gayrimenkul olarak s n fland rm oldu u gayrimenkuller üzerinde
40.000.000 Avro ve 200.0000.000 TL t ut ar nda ipot ek, 200.000.000 TL t ut ar nda verilmi t eminat senedi
bulunmakt ad r (31 Aral k 2010- 40.000.000 Avro ve 200.000.000 TL t ut ar nda ipot ek, 200.000.000 TL
t ut ar nda verilmi t eminat senedi).

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar n n det ay a a daki gibidir:

9.

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Avro
TL
ABD Dolar

129.629
1.750.272
1.393.613

205.262
996.692

Toplam

3.273.514

1.201.954

Di er Finansal Yükümlülükler
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle di er finansal yükümlülükler hesab n n t amam fakt oring
irket lerine devredilen alacaklara kar l k t emin edilen t ut arlar ifade et mekt edir. Grup, t icari alacaklar n n
bir k sm n yerel fakt oring irket lerine kabili rücu olarak devret mekt edir. Grup söz konusu k rd r lan t icari
alacaklar na ili kin risklerini t amam yla fakt oring irket ine devret medi inden ve vadesinden erken t ahsil
edilen alacaklara konu t e kil eden mebla lar n fakt oring irket leri t araf ndan herhangi bir nedenle k smen
veya t amamen t ahsil edilememesi halinde fakt oring irket lerinin mezkur mebla lar için Grup a rücu et me
haklar bulundu undan k rd rma i lemine konu olan alacak t ut ar ili ikt eki konsolide finansal t ablolardan
ç kar lmam , fakt oring irket lerine olan yükümlülükler ise ili ikt eki konsolide finansal t ablolara di er
finansal yükümlülük olarak yans t lm t r.
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10. Ticari Alacak ve Borçlar
K sa vadeli t icari alacaklar a a daki gibidir:
31 Mart 2011
Ticari alacaklar

31 Aral k 2010

82.893.262

71.542.645

115.386.919
6.127.894
(6.127.894)
(3.411.780)

100.752.893
6.125.310
(6.125.310)
(2.298.879)

194.868.401

169.996.659

li kili t araflardan t icari alacaklar
li kili t araflar reeskont u (-)

10.383.318
(114.845)

6.660.480
(102.336)

li kili t araflardan t icari alacaklar
t oplam (Dipnot 30)

10.268.473

6.558.144

Toplam k sa vadeli t icari alacaklar

205.136.874

176.554.803

Alacak senetleri *
üpheli t icari alacaklar
üpheli t icari alacak kar l
Alacak reeskontu (-)

(-)

Di er t icari alacaklar t oplam

*

Alacak senet lerinin 60.980.502 TL lik k sm fakt oring kurulu lar na devredilmi t ir (31 Aral k 2010
67.463.901 TL). Bu i leme ili kin fakt oring borçlar di er finansal yükümlülükler alt nda s n fland r lm t r.

Uzun vadeli t icari alacaklar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Ticari alacaklar
Alacak reeskontu (-)

-

154.077
(22.965)

Toplam uzun vadeli ticari alacaklar

-

131.112

Ticari alacaklar n t ahsil süresi ürün nit eli ine ve mü t eri ile yap lan sözle melere ba l olarak de i mekt e
olup, yurt içi sat larda haz r giyim için ort alama 90 gün, yurt d sat lar için ort alama 60 gün, yurt içi
sat larda t ekst il için ort alama 150 gün, yurt d sat lar için ort alama 60 gündür.
Sat kar l nda nakit veya nakit benzerlerinin al nd
durumlarda, has lat söz konusu nakit veya nakit
benzerlerinin t ut ar d r. Ancak, irket sat lar büyük ölçüde vadeli olarak gerçekle t irilmekt e ve sat
bedelinin gerçe e uygun de eri, alacaklar n kalan vade üzerinden bugünkü de erine indirgenmesi suret iyle
bulunmaktad r. Alacaklar n bugünkü de erinin belirlenmesinde TL için ort alama % 7,33 ABD Dolar için
ort alama % 0,42 ve Avro için ort alama % 0,87 (31 Aral k 2010 - TL için ort alama %6,49, ABD Dolar için
ort alama %0,34 ve Avro için ort alama %0,85) ilgili mal veya hizmet in pe in sat fiyat na indirgeyen faiz
oranlar kullan lm t r. Alacak bedelinin nominal de eri ile bu ekilde bulunan gerçe e uygun de er
aras ndaki fark, vade fark gideri olarak ilgili dönemlere yans t lmakt ad r.
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10. Ticari Alacak ve Borçlar (devam)
Grup, sorunlu hale gelen t icari alacaklar için mü t eri baz nda üpheli alacak kar l
ay rmakt ad r. Kar l k
t ut arlar , ilgili mü t erilerin geri ödeme yapamayaca
veya söz konusu alacaklar için al nm olan
t eminat lar n de erinin gerçekle t irilemeyece i dü ünülen alacaklar kapsar.
üpheli t icari alacak kar l n n 31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010
hareket leri a a daki gibidir (TL) :

t arihleri it ibariyle dönem içindeki

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Aç l bakiyesi
Ayr lan kar l klar
Y l içinde yap lan t ahsilat lar (-)

6.125.310
2.584
-

5.076.016
1.109.465
(60.171)

Kapan bakiyesi

6.127.894

6.125.310

Ticari borçlar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Sat c lar
Borç reeskontu (-)

99.000.817
(1.337.695)

77.562.500
(520.483)

Di er t icari borçlar t oplam

97.663.122

77.042.017

li kili t araflara t icari borçlar
li kili t araf reeskont u (-)

709.500
(54.878)

1.643.889
(15.527)

li kili t araflara t icari borçlar
t oplam (Dipnot 30)

654.622

1.628.362

98.317.744

78.670.379

Toplam ticari borçlar

Ticari borçlar n ödeme vadesi t ekst il yurt içi al mlar için ort alama 90 gün, yurt d al mlar için ortalama
120 gün olup, haz r giyim için yurt içi al mlar ort alama 132 gün, yurt d al mlar ise ort alama 60 gündür.

Al mlar kar l nda nakit veya nakit benzerlerinin ödendi i durumlarda, maliyet söz konusu nakit veya nakit
benzerlerinin t ut ar d r. Ancak, irket al mlar n büyük ölçüde vadeli olarak gerçekle t irilmekt e ve al
bedelinin gerçe e uygun de eri, borçlar n kalan vade üzerinden bugünkü de erine indirgenmesi suret iyle
bulunmakt ad r. Borçlar n bugünkü de erinin belirlenmesinde TL için ort alama % 6,60 ABD Dolar için
ort alama % 0,29 ve Avro için ort alama % 0,70 (31 Aral k 2010 - TL için %6,42 ABD Dolar için ort alama %0,27
ve Avro için ort alama %0,63) ilgili mal veya hizmet in pe in al
fiyat na indirgeyen faiz oranlar
kullan lm t r. Al bedelinin nominal de eri ile bu ekilde bulunan gerçe e uygun de er aras ndaki fark,
vade fark geliri olarak ilgili dönemlere yans t lmakt ad r.
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11. Di er Alacaklar ve Borçlar
K sa vadeli di er alacaklar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar
Di er

74.873
126.554
8.759.843

74.151
60.467
450.354

Di er alacaklar t oplam

8.961.270

584.972

li kili t araf lardan di er alacaklar (Dipnot 30)

237.971.285

216.703.357

Toplam di er alacaklar

246.932.555

217.288.329

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Verilen depozito ve teminatlar
Di er

397.846
7.329.218

382.044
5.048

Toplam

7.727.064

387.092

31 Mart 2010

31 Aral k 2010

Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Ödenecek vergi ve fonlar
Di er*

4.694.999
1.527.374
1.492.249
55.358.015

5.408.114
1.681.860
1.615.308
734.256

Di er borçlar t oplam

63.072.637

9.439.538

li kili t araflara di er borçlar (Dipnot 30)

29.120.075

66.251.281

Toplam di er borçlar

92.192.712

75.690.819

Uzun vadeli di er alacaklar a a daki gibidir (TL) :

K sa vadeli di er borçlar a a daki gibidir (TL) :

Alt n Pet rol Ürünleri San. Ve Tic. A. . ye olan borç Di er olarak s n flanm t r.
12. Stoklar

Stoklar a a daki gibidir (TL) :
lk madde ve malzeme
Yar mamuller
Mamuller
Ticari mallar
St ok de er dü üklü ü kar l

(-)

Toplam

28

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

23.313.053
30.571.622
45.268.751
40.207.009
(877.441)

18.123.601
26.033.925
41.099.810
28.963.709
(877.441)

138.842.995

113.343.604
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12. Stoklar (devam)
31 Mart 2011 t arihi it ibariyle st oklar üzerindeki t oplam sigort a t ut arlar 133.175.384 TL dir (31 Aral k 2010 100.700.000 TL).
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010
hareket leri a a daki gibidir (TL) :

t arihleri it ibariyle st ok de er dü üklü ü kar l

n n dönem içindeki

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Aç l bakiyesi
Ayr lan kar l klar
Konusu kalmayan kar l klar (-)

877.441
-

1.081.082
437.109
(640.750)

Kapan bakiyesi

877.441

877.441

13. Yat r m Amaçl Gayrimenkuller
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle, yat r m amaçl gayrimenkullerin hareket t ablosu a a daki
gibidir (TL) :

Maliyet

Aç l
1 Ocak 2011

laveler

Kapan
31 Mart 2011

Transfer

Fabrika arsas *
St arcit y Al veri Merkezi**
Sat ma azas

132.900.874
106.234.000
43.972

132.900.874
106.234.000
43.972

Ara Toplam

239.178.846

239.178.846

Birikmi amort isman (-)
Net De er

Maliyet
Fabrika arsas *
St arcit y Al veri Merkezi**
Yat r m amaçl daireler***
Sat ma azas
Ara Toplam
Birikmi amort isman (-)
Net De er

(31.506)

(220)

(31.726)

239.147.340

(220)

239.147.119

Aç l
1 Ocak 2010

laveler

Kapan
31 Aral k 2010

Transfer

95.105.250
9.977.000
43.972

132.900.874
11.128.750
-

(9.977.000)
-

132.900.874
106.234.000
43.972

105.126.222

144.029.624

(9.977.000)

239.178.846

(30.511)

(995)

105.095.711

144.028.629
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(9.977.000)

(31.506)
239.147.340
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13. Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (devam)
31 Aral k 2010 t arihi it ibariyle yat r m amaçl gayrimenkullerin maliyet de erlerinin gerçe e uygun de erleri
ile kar la t r lmas a a daki gibidir:
Gayrimenkul Ad
Fabrika arsas
St arcit y Al veri Merkezi

Ekspertiz Rapor Tarihi

Gerçe e Uygun De eri (TL)

Maliyet De eri (TL)

14 Ekim 2010

132.900.874

159.480

22 Kas m 2010

106.234.000

76.747

31 Aral k 2009 t arihi it ibariyle yat r m amaçl gayrimenkullerin maliyet de erlerinin gerçe e uygun de erleri
ile kar la t r lmas a a daki gibidir:
Gayrimenkul Ad
St arcit y Al veri Merkezi
Yat r m amaçl daireler

*

Ekspertiz Rapor Tarihi

Gerçe e Uygun De eri (TL)

Maliyet De eri (TL)

14 Ocak 2010

95.105.250

76.747

29 Aral k 2008

9.977.000

3.690.000

Grup, 14 Haziran 2010 tarihinde MKB ye bildirilen özel durum aç klamas nda belirt ildi i üzere, Alt ny ld z
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. ., BBA Beymen Bo aziçi Alboy Ma azac l k Tekst il Sanayi ve
Ticaret A. ., Boyner Bireysel Ürünler Sat ve Pazarlama A. ., Alsis Sigort a Acent al A. . ve Lom Renkli
Giyim Ürünleri Pazarlama A. . nin sahibi bulunduklar 50.000 TL nominal sermayeli Alt ny ld z
Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme Anonim irket i nin sermayesine 49.960 hisse kar l
olan 49.960 TL
ile ort ak olarak kat lm t r. Ana Ort akl k, maddi duran varl klar nda, arazi ve arsalar kalemi içerisinde yer
alan ve 4 Aral k 2008 t arihli ekspertiz raporu ile belirlenmi gerçe e uygun de eri 78.953.508 TL
t ut ar nda olan, üzerinde üret im yapt
71.838 met rekarelik Alt ny ld z fabrika arsas n 27 Eylül 2010
t arihli Yönet im Kurulu karar ile Belediye nin belirledi i geçici arsa rayiç bedeli olan 111.348.900 TL
bedel ile Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme A. . ye sat m t r. Arsa, olas imar de i iklileri de
dikkat e al narak nihai olarak 168.335.360 TL bedel ile sat lm durumdad r. Alt ny ld z Gayrimenkul
Yat r m ve Geli t irme A. . sat n alm oldu u arsa üzerinde ofis, konut ve t icari ünit elerden olu acak bir
proj e gerçekle t irmek üzere 29 Eylül 2010 t arihinde Fer Gayrimenkul Geli t irme ve n aat A. . ile arsa
pay kar l
has lat payla m sözle mesi imzalam t r. Proj enin üç y l içerisinde t amamlanmas
öngörülmektedir. Grup, söz konusu arsay Sermaye Piyasas Kurulu nca yet ki belgesi verilmi de erleme
irket ince 14 Ekim 2010 t arihli gayrimenkul de erleme raporunda belirlenmi 132.900.874 TL gerçe e
uygun de eri ile kay t lar nda göst ermekt edir.
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13. Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (devam)
** Grup maddi duran varl klar nda, arazi ve arsalar kalemi içerisinde yer alan ve ekspertiz raporu ile
belirlenmi gerçe e uygun de eri 15.830.000 TL t ut ar nda olan arsas ile ilgili olarak, bedelini kat kar l
almak üzere al veri merkezi in a edecek olan nanlar n aat A. . ile 2006 y l içerisinde anla ma
imzalam
ve bu anla maya ist inaden söz konusu arsay yat r m amaçl gayrimenkul olarak
s n fland rm t r. 7 Kas m 2007 t arihinde MKB ye bildirilen özel durum aç klamas nda belirt ildi i üzere,
nanlar In aat kont rat n Ülker grubunun ço unluk hissedar oldu u Merkür n aat Ticaret A. . ye
devret mi t ir. Grup un yat r m amaçl gayrimenkul olarak s n fland rm oldu u arsas n n gerçe e uygun
de eri, Sermaye Piyasas Kurulu nca yet ki belgesi verilmi de erleme irket ince 15 Nisan 2008 t arihli
gayrimenkul de erleme raporunda 29.385.000 TL olarak belirlenmi t ir. Ana Ort akl k 2 May s 2008
tarihinde MKB ye bildirilen özel durum aç klamas nda belirt ildi i üzere, Boyner Holding A. ., BBA
Beymen Bo aziçi Alboy Ma azac l k Tekst il Sanayi ve Ticaret A. ., Boyner Bireysel Ürünler Sat ve
Pazarlama A. ., Alsis Sigort a Acent al
A. . ve Lom Renkli Giyim Ürünleri Pazarlama A. . nin sahibi
bulunduklar 50.000 TL nominal sermayeli BYN Gayrimenkul Geli t irme Anonim irket i nin (eski unvan
BYM Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim irket i) sermayesinin 49.996 TL lik k sm n t emsil eden her biri
1 TL nominal bedelde 49.996 adet hisseyi nominal bedeli üzerinden sat n alarak devralm t r. Ana
Ort akl k, 2 May s 2008 t arihinde ald
Yönet im Kurulu karar na ist inaden hisseleri devral nan BYN
Gayrimenkul Geli t irme A. . ye yat r m amaçl gayrimenkul olarak s n fland rm oldu u 29.385.000 TL
t ut ar ndaki arsas n sat m t r. Yat r m amaçl gayrimenkullerde s n flanan bu arsa üzerine in a edilen
al veri merkezi Nisan 2010 t arihinde St arcit y Al veri Merkezi ismi ile aç lm t r. St arcit y Al veri
Merkezi nin mülkiyet ine BYN Gayrimenkul Geli t irme A. . 2/ 5 oran nda, Merkür n aat Ticaret A. . 3/ 5
oran nda sahipt ir. Nisan 2010 t arihinden it ibaren kira gelirlerinin 2/ 5 i BYN Gayrimenkul Geli t irme A. .
finansal t ablolar içerisinde yer al p konsolide edilmi t ir. Grup, söz konusu al veri merkezini Sermaye
Piyasas Kurulu nca yet ki belgesi verilmi de erleme irket ince 22 Kas m 2010 t arihli gayrimenkul
de erleme raporunda belirlenmi 265.585.000 TL nin 2/ 5 i oran nda 106.234.000 TL gerçe e uygun de eri
ile kay t lar nda göst ermekt edir.
*** Dipnot 27 da belirt ildi i üzere Ana Ort akl k, 2008 y l içerisinde gecikmi alacaklar na kar l k alt m adet
daire mülkiyet ini devralm t r. Grup 2010 y l içerisinde söz konusu gayrimenkulleri elden ç karmaya
ba lad ndan ve k sa bir süre içerisinde t amam n elden ç karma niyetinde oldu undan söz konusu
daireler sat amac yla elde t utulan duran varl klar olarak s n fland r lm t r.
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14. Maddi Duran Varl klar
Maddi duran varl klar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011 tarihi itibariyle;
Aç l
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yer alt ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirba lar

1 Ocak 2011

Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirba lar
Ta t lar

38.174.675

38.174.675

156.979.701

1.438.598

(10.308.046)

148.110.253

13.476.709

422.473

(561.839)

13.337.342
467.145

7.351.524

(10.869.885)

7.920.992

210.664.531

209.007.240

Aç l
1 Ocak 2011

Kapan
laveler

Ç k lar (-)

Transferler

31 Mart 2011

906.881

1.978

908.859

31.601.705

141.679

31.743.384

129.247.444

1.553.971

(10.279.977)

120.521.439

11.863.723

154.872

(561.840)

11.456.755

467.149

Ara toplam

174.086.902

Net De er

36.577.629

*

31 Mart 2011
66.492

569.468

Yer alt ve yerüst ü düzenleri

Transferler

930.341

Yap lmakt a olan yat r mlar

amortisman

Ç k lar (-)

66.492

467.145

Birikmi

laveler

930.341

Ta t lar

Ara toplam

Kapan

467.149
1.852.500

(10.841.817)

165.097.586

43.909.655

Dipnot 13 t e belirt ildi i üzere st anbul Bahçelievler deki fabrika arsas n n ba l ort akl klardan Alt ny ld z
Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme A. . ye sat n göst ermekt edir. Grup söz konusu arsay yat r m amaçl
gayrimenkul olarak s n fland rm t r.
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14. Maddi Duran Varl klar (devam)
Maddi duran varl klar a a daki gibidir (TL) (devam) :
31 Aral k 2010 tarihi itibariyle;
Aç l
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yer alt ve yerüst ü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirba lar
Ta t lar

1 Ocak 2010

Birikmi
amortisman
Yer alt ve yerüst ü düzenleri
Binalar

laveler

Ç k lar (-)

Transferler

31 Aral k 2010

79.020.000

-

-

930.341

-

-

-

930.341

38.174.675

-

-

-

38.174.675

156.010.450

5.579.198

(4.609.947)

-

156.979.701

12.809.047

676.614

(8.952)

-

13.476.709

504.094

-

(36.949)

-

467.145

-

569.468

-

-

569.468

287.448.607

6.825.280

(4.655.848)

(78.953.508)

laveler

Ç k lar (-)

Transferler

Yap lmakt a olan yat r mlar
Ara toplam

Kapan

(78.953.508)*

Aç l
1 Ocak 2010
898.969

66.492

210.664.531

Kapan

7.912

31 Aral k 2010

-

-

906.881

31.017.488

584.217

-

-

31.601.705

127.103.774

6.751.025

(4.607.355)

-

129.247.444

11.326.115

542.886

(5.278)

-

11.863.723

504.098

-

(36.949)

-

467.149

Ara toplam

170.850.444

7.886.040

(4.649.852)

-

174.086.902

Net De er

116.598.163 (1.060.760)

(6.266)

(78.953.508)

36.577.629

Tesis, makine ve cihazlar
Demirba lar
Ta t lar

* st anbul Bahçelievler deki fabrika arsas n n ba l ort aklardan Alt ny ld z Yat r m ve Geli t irme A. . ye
sat n göst ermekt edir. Grup söz konusu arsay yat r m amaçl gayrimenkul olarak s n flam t r.
31 Mart 2011 ve 31 Mart 2010 t arihleri it ibariyle maddi duran varl klar üzerindeki t oplam
sigort a t ut arlar s ras yla 173.231.535 TL ve 192.452.085 TL dir.
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15. Maddi Olmayan Duran Varl klar
Maddi olmayan duran varl klar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011 tarihi itibariyle;
Aç l
Maliyet

1 Ocak 2011

Kapan
laveler

Ç k lar (-) Transferler

31 Mart 2011

Haklar

23.220.796

106.418

23.327.214

Özel maliyetler

32.533.166

2.702.810

35.235.976

Ara toplam

55.753.962

Birikmi
it fa paylar
Haklar

58.563.190

Aç l
1 Ocak 2011

Kapan
laveler

Ç k lar (-)

Transferler

31 Mart 2011

4.934.794

30.928

4.965.722

Özel maliyetler

20.639.088

1.377.725

22.016.813

Ara toplam

25.573.882

26.982.535

Net De er

30.180.080

31.580.655

*

Ba l ort akl klardan Ay Marka Ma azac l k A. . nin Boyner Holding A. . den sat n alm oldu u T-box marka de erini
içermekt edir. Marka de eri st anbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2010/ 321 esas say l dosyas ile at anm
bilirki ilerce 17.368.000 TL olarak t espit edilmi t ir.

31 Aral k 2010 tarihi itibariyle;
Aç l
Maliyet

Kapan

31 Aral k 2010

1 Ocak 2010

laveler

5.497.856

17.722.940*

-

-

23.220.796

Özel maliyetler

27.234.609

5.855.096

(556.539)

-

32.533.166

Ara toplam

32.732.465

23.578.036

(556.539)

55.753.962

31 Aral k 2010

Haklar

Birikmi
it fa paylar

Ç k lar (-) Transferler

Aç l

Kapan

1 Ocak 2010

laveler

Ç k lar (-)

4.856.191

78.603

-

-

4.934.794

Özel maliyetler

16.805.514

3.943.169

(109.595)

-

20.639.088

Ara toplam

21.661.705

4.021.772

(109.595)

-

25.573.882

Net De er

11.070.760

19.556.264

(446.944)

Haklar

Transferler

30.180.080

* Ba l ort akl klardan Ay Marka Ma azac l k A. . nin Boyner Holding A. . den sat n alm oldu u T-box marka de erini
içermekt edir. Marka de eri st anbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2010/ 321 esas say l dosyas ile at anm
bilirki ilerce 17.368.000 TL olarak t espit edilmi t ir.
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16. Kar l klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle k sa vadeli borç kar l klar n n det ay a a daki gibidir (TL)
:
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

ade ve fiyat fark kar l
Dava kar l

10.143.478
-

7.321.412
-

Toplam

10.143.478

7.321.412

Ko ullu varl k ve yükümlülükler a a daki gibidir;
a) Verilmi olan t eminat lar dönemler it ibariyle a a daki gibidir (TL):

31 Mart 2011
Para birimi
Verilen teminat mektuplar

TL

Verilen t eminat mekt uplar

ABD Dolar

Verilen t eminat mekt uplar

Avro

Verilen teminat senetleri *

TL

Verilen teminat senetleri

ABD Dolar

Verilen teminat senetleri

Avro

Orijinal Tutar

31 Aral k 2010

TL Kar l

Orijinal Tutar

TL Kar l

-

81.179

-

99.845

143.080

221.531

116.534

180.162

6.000

13.090

6.000

12.295

200.538.760

-

201.258.540*

6.420.230

9.940.442

5.745.471

8.882.498

-

-

-

-

Verilen kefaletler **
Verilen kefaletler ***

ABD Dolar
Avro

4.000.000
50.000.000

6.193.200
109.080.000

12.750.000
50.000.000

19.711.500
102.455.000

Verilen ipotekler ****
Verilen ipotekler ****

TL
Avro

40.000.000

200.000.000
87.264.000

40.000.000

200.000.000
81.964.000

Toplam

613.332.202

614.563.840

*

Yat r m amaçl gayrimenkuller üzerinde bulunan 200.000.000 TL t eminat senedi t ut ar n içermekt edir.

**

Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon A. . nin Boyner Holding A. . ve Ay Marka Ma azac l k A. . ye
kullanm olduklar krediler için vermi oldu u kefalet t ut arlar d r.

***

Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon A. . nin Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme A. . ye
kullanm oldu u kredi için vermi oldu u kefalet t ut ar d r.

**** Yat r m amaçl gayrimenkuller üzerinde bulunan 40.000.000 Avro ve 200.000.000 TL ipotek tutarlar d r.
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16. Kar l klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler (devam)
Grup Taraf ndan Verilen Teminat , Rehin ve pot ekler ("TR "):
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Orijinal Tutar

Orijinal Tutar
TL Kar l

ABD Dolar

Avro

400.619.940

6.563.310

40.006.000

498.059.002

401.358.386

5.862.005 40.006.000 492.397.340

200.619.940

6.563.310

6.000

210.795.002

201.358.386

5.862.005

- Rehin

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

- pot ek

200.000.000

Yoktur

40.000.000

287.264.000

200.000.000

- 40.000.000 281.964.000

Yoktur

4.000.000

50.000.000

115.273.200

-

4.000.000 50.000.000 108.639.000

- Teminat

Yoktur

4.000.000

50.000.000

115.273.200

-

4.000.000 50.000.000 108.639.000

- Rehin

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

- pot ek

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

C. Ola an t icari faaliyet lerinin yürüt ülmesi amac yla di er 3.
ki ilerin borcunu t emin amac yla vermi oldu u TR lerin
t oplam t ut ar

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

D. Di er verilen TR lerin t oplam t ut ar

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

-

8.750.000

-

13.527.500

i. Ana ort ak lehine vermi oldu u TR lerin t oplam t ut ar

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

-

8.750.000

-

13.527.500

ii. B ve C maddeleri kapsam na girmeyen di er grup irket leri
lehine vermi oldu u TR lerin t oplam t ut ar

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

iii. C maddesi kapsam na girmeyen 3. ki iler lehine vermi
oldu u TR lerin t oplam t ut ar

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

Yoktur

A. Kendi t üzel ki ili i ad na vermi oldu u TR lerin t oplam t ut ar
- Teminat

B. Tam konsolidasyon kapsam na dahil edilen ort akl klar lehine
vermi oldu u TR lerin t oplam t ut ar

Toplam

400.619.940

10.563.310

90.006.000 613.332.202

TL

ABD Dolar

TL Kar l

TL

Avro

6.000 210.433.340
Yoktur

Yoktur

401.358.386 18.612.005 90.006.000 614.563.840

31 Mart 2011 t arihi it ibariyle Grup un vermi oldu u t eminat , rehin ve ipot eklerin (TR ) Grup un özkaynaklar na oran %4 tür ( 31 Aral k 2010 - %4).
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16. Kar l klar, Ko ullu Varl k ve Yükümlülükler (devam)
b) Ticari alacaklar için al nm t eminat lar dönemler it ibariyle a a daki gibidir (TL) :

31 Mart 2011
Al
Al
Al
Al
Al

nan t eminat mekt uplar
nan t eminat çekleri
nan t eminat senet leri
nan ipot ekler
nan kefalet ve aval

Al nm

31 Aral k 2010

4.167.468
11.709.871
32.533.404
17.648.000
5.864.239

4.641.030
5.039.974
32.249.292
17.648.000
5.841.370

71.922.982

65.419.666

t eminat lar n det ay a a daki gibidir (TL):

Para birimi
Al nan t eminat mekt uplar

TL

Al nan t eminat mekt uplar
Al nan t eminat mekt uplar

31 Mart 2011
Orijinal
tutar
TL Kar l

31 Aral k 2010
Orijinal
tutar
TL Kar l

-

2.050.000

-

1.800.000

ABD Dolar

700.000

1.083.810

1.200.000

1.855.200

Avro

473.807

1.033.658

481.104

985.830

Al nan ipot ekler

TL

-

17.648.000

-

17.648.000

Al nan kefalet ve aval

TL

-

300.000

-

300.000

Al nan kefalet ve aval

ABD Dolar

3.434.580

5.317.760

3.434.580

5.309.861

Al nan kefalet ve aval

Avro

112.981

246.479

112.981

231.509

Al nan t eminat çekleri

TL

-

11.510.140

-

4.995.140

Al nan t eminat çekleri

ABD Dolar

129.000

199.731

29.000

44.834

Al nan t eminat çekleri

Avro

-

-

-

-

Al nan t eminat senet leri

TL

-

31.226.886

-

30.957.727

Al nan t eminat senet leri

ABD Dolar

702.000

1.086.907

702.000

1.085.292

Al nan t eminat senet leri

Avro

100.665

219.611

100.665

206.273

Toplam

71.922.982
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17. Taahhütler
Operasyonel ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekt e yap lacak olan ödeme t aahhüt leri a a daki gibidir:
Operasyonel araç kiralama taahhütleri :
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

899.078
841.081

752.312
983.758

1.740.159

1.736.070

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Bir y l içerisinde

25.717.447

24.990.540

1 5 y l aras
5- 10 y l aras

81.662.068
6.296.638

85.260.904
5.956.540

113.676.153

116.207.984

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Bir y l içerisinde
1 5 y l aras

2.321.221
3.273.424

2.282.062
1.201.954

Toplam

5.594.645

3.484.016

Bir y l içerisinde
1 5 y l aras
Toplam
Operasyonel ma aza kiralama t aahhüt leri :

Toplam
Finansal kiralama taahhütleri :

hracat Taahhütleri :
Grup un 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle 347.519 ABD Dolar ihracat t aahhüdü bulunmakt ad r (31 Aral k 2010 758.453 ABD Dolar ).
18. Çal anlara Sa lanan Faydalar
Çal anlara sa lanan faydalara ili kin yükümlülükler k dem t azminat kar l
gibidir (TL) :

Aç l bakiyesi
Y l içindeki art
Ayr lanlara ödenenler (-)
Akt üeryal kay p/ kazanç
Kapan bakiyesi
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ndan olu makt a olup a a daki

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

9.693.703
1.493.223
(3.528.753)
1.542.820

8.373.868
2.732.364
(3.460.761)
2.048.232

9.200.993

9.693.703
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19. Di er Varl k ve Yükümlülükler
Di er dönen varl klar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Verilen sipari avanslar
Pe in ödenen vergi ve fonlar ile di er vergiler
Gelecek aylara ait giderler
Di er

11.405.432
17.980.498
2.079.011
409.032

12.325.934
13.557.836
1.322.053
417.843

Toplam

31.873.973

27.623.666

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Verilen sipari avanslar
Gelecek y llara ait giderler

925.180

76.633
1.319.014

Toplam

925.180

1.395.647

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Al nan sipari avanslar
Gelecek aylara ait gelirler
Gider kar l
Di er

17.013.021
1.411.931
137.787
-

12.082.357
1.088.411
206.040
27.541

Toplam

18.562.739

13.404.349

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Gelecek y llara ait gelirler
Al nan depozit o ve t eminat lar

251.662
23.210

255.428
21.800

Toplam

274.872

277.228

Di er duran varl klar a a daki gibidir (TL) :

Di er k sa vadeli yükümlülükler a a daki gibidir (TL) :

Di er uzun vadeli yükümlülükler a a daki gibidir (TL) :
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20. Özkaynaklar
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle Ana Ort akl k n sermayesi a a daki gibidir (TL):
31 Mart 2011
Pay oran
Boyner Holding A. .
Di er ort aklar *
Halka arz
Ödenmi sermaye

31 Aral k 2010

Tutar (TL)

Pay oran

Tut ar (TL)

%79,08

31.630.948

%79,08

31.630.948

%0,12

49.052

%0,12

49.052

%20,80

8.320.000

%20,80

8.320.000

%100,00

40.000.000

%100,00

40.000.000

Sermaye enflasyon
düzelt me farklar
Toplam düzelt ilmi sermaye
*

56.061.369

56.061.369

96.061.369

96.061.369

Sermayenin %10 undan daha az na sahip ort aklar n pay t ut ar t oplam n göst ermekt edir.

Ana Ort akl k n 31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle kay t l sermaye t ut ar 40.000.000 TL dir.
31 Aral k 2010 ve 2009 t arihleri it ibariyle, Ana Ort akl k n sermayesi, ihraç edilmi ve her biri 1 Kr nominal
de erde 4.000.000.000 adet hisseden meydana gelmi t ir.
Sermaye Enflasyon Düzelt mesi Farklar
31 Aral k 2004 t arihine kadar yap lan enflasyon düzelt mesi sonucunda özsermaye kalemlerine finansal durum
tablosunda kay t l de erleri ile yer verilmi t ir. Bu hesap kalemlerine ili kin düzelt me farklar , finansal
t ablolarda t oplu halde özsermaye enflasyon düzelt mesi farklar hesab nda göst erilmi olup 31 Aral k 2005
t arihi it ibariyle 28 no lu dipnot t a bilgi verilen geçmi y llar zarar mahsubu sonras 57.212.651 TL t ut ar na
ula m t r. 31 Aral k 2006 t arihi it ibariyle bu hesapt an sermayeye yap lan 1.151.282 TL t ut ar ndaki art r m
sonras bakiye 56.061.369 TL dir.
De er Art

Fonlar

13 No lu dipnot t a belirt ildi i gibi, Ana Ort akl k n fabrikas n n kurulu oldu u arsan n Ana Ort akl k n finansal
tablolar nda geçmi y llarda maliyet de eri ile yer al rken, gayrimenkul ekspert iz raporuna ist inaden,
gerçe e uygun de eri ile finansal t ablolarda kaydedilmesi nedeniyle, olu an gerçe e uygun de er fark ,
Özkaynaklar hesap grubunda, De er Art Fonlar hesab nda göst erilmekt edir. Bahse konu arsan n, yat r m
amaçl gayrimenkul nit eli ini kazanmas ve 14 Ekim 2010 t arihli gayrimenkul ekspert iz raporundaki
132.900.874 TL gerçe e uygun de eri ile, sabit k ymet ler hesap grubundan ç kar l p, Yat r m Amaçl
Gayrimenkuller olarak s n flamas sonras nda, o t arihli finansal t ablolarda yer alan 74.881.785 TL Yeniden
De erleme Fonu hesap grubunda kaydedilmeye devam edilmekt edir.
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20. Özkaynaklar (devam)
De er Art

Fonlar (devam)

31 Aral k 2008 t arihi it ibariyle, önceki dönemlerde yat r m amaçl gayrimenkul olarak s n flanan arsan n bir
Ana ort akl k ve ba l ort akl k irket i olan BYN ye sat lmas i lemiyle ilgili olarak Ana Ort akl k a a daki
t irak Hissesi ve Gayrimenkul Sat Kazanc st isnas na li kin Özel Fon ba l
alt ndaki uygulamaya göre
sat kar n n %75 ine denk gelen k sm için vergi ist isnas ndan faydalanm t r. Ana Ort akl k n yasal
kay t lar na göre olu an kar 29.203.874 TL olup, söz konusu kar n t amam yasal kay t larda dönem kar zarar ile
ili kilendirilmi t ir. Söz konusu t ut ar n %75 ine denk gelen 21.902.906 TL, 2009 y l nda kurumlar vergisi
beyannamesi verilme süresi sonuna kadar yasal kay t larda özel fon hesab na t ransfer edilmi t ir.
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 tarihleri itibariyle,De er Art

Fonunun hareket t ablosu a a daki gibidir (TL) :

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Fabrikan n kurulu oldu u araziye ili kin
Yat r m amaçl gayrimenkule s n fland r lan
araziye ili kin

78.824.810

78.824.810

15.722.470

15.722.470

Toplam de er art fonu
Yat r m amaçl gayrimenkulün sat ndan
do an özel fonun kardan ayr lan
k s t lanm yedeklere s n flanmas
Ert elenmi vergi et kisi

94.547.280

94.547.280

(15.722.470)
(3.943.025)

(15.722.470)
(3.943.025)

74.881.785

74.881.785

Dönem sonu

Kardan Ayr lan K s t lanm Yedekler
Kardan ayr lan k s t lanm yedekler, yasal yedeklerden, i t irak sat
gayrimenkul sat kazançlar ndan olu mu olup a a daki gibidir (TL):

kazançlar ndan ve yat r m amaçl

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Yasal yedekler
t irak hissesi sat kazanc ist isnas ndan
do an özel fon
Yat r m amaçl gayrimenkulün sat ndan
do an özel fon

1.006.224
1.080.833

1.006.224
1.080.833

21.902.906

21.902.906

Toplam

23.989.963

23.989.963
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20. Özkaynaklar (devam)
Yasal Yedekler
Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci t ert ip yasal yedek akçelerden
olu makt ad r. Birinci t ert ip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin %20 sine ula ncaya kadar yasal dönem
kar n n %5 i oran nda ayr lmakt ad r. kinci t ert ip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin %5 ini a an t üm kar
pay da t mlar n n %10 u oran nda ayr lmakt ad r. Birinci ve ikinci t ert ip yasal yedek akçeler, t oplam
sermayenin %50 sini a mad
sürece da t lamazlar, ancak iht iyari yedek akçelerin t ükenmesi halinde
zararlar n kar lanmas nda kullan labilirler.
t irak Hissesi ve Gayrimenkul Sat

Kazanc st isnas na li kin Özel Fon

Kurumlar n, en az iki t am y l süreyle akt iflerinde yer alan i t irak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan
hakk , kurucu senedi ve int ifa senet leri sat ndan do an kazançlar n n %75 i kurumlar vergisinden ist isnad r.
st isnadan yararlanmak için söz konusu kazanc n pasift e bir fon hesab nda t ut ulmas ve 5 y l süre ile
i let meden çekilmemesi gerekmekt edir. Sat bedelinin sat n yap ld y l izleyen ikinci t akvim y l sonuna
kadar t ahsil edilmesi gerekir. st isna uygulamas nda özellikle fon hesab na al nacak kazanc n gelir t ablosunda
göst erilmesi ve fon hesab na al nma t arihi önem arz et mekt edir. Konu hakk nda 3 seri no.lu KVK Genel
Tebli i ile 1 seri no.lu t ebli in 5.6.2.3.2. bölümünde de i iklik yap lm t r. Tebli hükmü uyar nca ist isna
uygulamas nda kazanc n t amam (%75 ist isna dahil) sonuç hesaplar na akt ar lacak ve ist isna t ut ar beyanname
üzerinde ilgili bölüme yaz lmak suret iyle ist isna uygulanacakt r. Di er t araft an ist isna edilen t ut ar n en geç
kazanc n olu t u u y l n kurumlar vergisi beyannamesinin verilme t arihine kadar dönem kar ndan ç kar larak
Özel Fonlar hesab nda kaydedilmi t ir.
Geçmi Y llar Kar/(Zararlar )
irket in 31 Aral k 2003 t arihi it ibariyle ilk defa enflasyon muhasebesi uygulamas ndan kaynaklanan geçmi
y llar zarar t ut ar 78.189.385 TL olup söz konusu t ut ar 31 Aral k 2004 t arihindeki sat n al m gücü cinsinden
ifade edilmi t ir. Belirt ilen geçmi y llar zarar SPK n n 30 Aral k 2003 t arih ve 1630 say l karar na göre ilgili
yedeklerden ve özsermaye enflasyon düzelt me farklar hesab ndan mahsup edilmi t ir.
SPK Karar Organ n n 17 Nisan 2008 t arih ve 11/ 467 say l karar ile aç klanan SPK Seri:XI, No:29 Sermaye
Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i Uyar nca Düzenlenecek Finansal Tablo ve Dipnot
Format lar Hakk nda Duyuru da belirt ilen esaslar çerçevesinde 31 Aral k 2006 t arihi it ibariyle irket in
finansal t ablolar nda olu an 1.072.323 TL t ut ar ndaki net dönem zarar ili ikt eki 31 Aral k 2010 t arihli
finansal t ablolarda geçmi y llar kar hesab yla net le t irilmi ekilde yer almakt ad r. Yine ayn esaslara
ist inaden net dönem kar d ndaki birikmi karlar ve özleri it ibariyle birikmi kar nit eli inde olan ola anüst ü
yedekler geçmi y llar kar/(zararlar ) hesab nda göst erilmi t ir.
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21. Sat lar ve Sat lar n Maliyet i
Sat

gelirleri a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Mart 2010

Yurt içi sat lar
Yurt d sat lar
Di er sat lar
Sat lardan iadeler (-)
Sat indirimleri (-)
Di er indirimler (-)

122.687.561
13.841.752
(10.009.961)
(474.943)
(9.385.572)

86.509.414
6.466.665
(9.597.157)
(195.771)
(6.782.208)

Sat

116.658.837

76.400.943

31 Mart 2011

31 Mart 2010

14.357.249
18.669.369
12.399.381
(4.537.697)
26.033.925
(30.571.622)

9.352.247
10.975.315
8.325.608
(2.660.958)
12.623.868
(15.284.826)

40.888.752

25.992.212

(4.168.943)
40.222.368
(44.391.311)

(1.205.733)
33.096.960
(34.302.693)

36.719.809

24.786.479

28.963.709
46.964.528
(40.207.009)

8.781.240
23.359.938
(11.612.629)

II. Sat lan Ticari Mal Maliyet i

35.721.228

20.528.549

Sat lar n Maliyet i (I+II)

72.441.037

45.315.028

gelirleri, net

Sat lar n maliyet i a a daki gibidir (TL):

A. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
B. Direkt i çilik giderleri
C. Genel üretim giderleri
D. Yar mamul kullan m
1. Dönem ba st ok (+)
2. Dönem sonu stok (-)
Üretilen mamul maliyeti
E. Mamul st oklar nda de i im
1. Dönem ba st ok (+)
2. Dönem sonu stok (-) (*)
I. Sat lan Mal n Maliyet i
A. Dönem ba t icari mal st oku (+)
B. Dönem içi al lar (+)
C. Dönem sonu ticari mal stoku (-)

(*)

Det ay 12 no.lu dipnot t a verilen mamul t ut ar ilgili dönem sonlar it ibariyle ayr lm
kadar farkl l k göst ermekt edir.
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21. Sat lar ve Sat lar n Maliyet i (devam)
Genel üret im giderleri a a daki gibidir (TL) :

Enerji giderleri
Endirekt malzeme giderleri
Amortisman giderleri
Bina-Makine Kira giderleri
Hizmet giderleri
Endirekt i çilik giderleri
D ardan sa lanan f ayda ve hizmet ler.
Bak m onar m giderleri
Toplam

22. Ara t rma ve Geli t irme Giderleri, Pazarlama, Sat
Ara t rma ve geli t irme giderleri, pazarlama, sat
gibidir (TL) :

31 Mart 2011

31 Mart 2010

2.897.774
2.488.514
1.869.722
1.665.964
1.347.611
913.300
666.645
550.301

2.259.877
2.271.002
1.859.853
0
671.296
648.891
282.086
332.604

12.399.831

8.325.608

ve Da t m Giderleri, Genel Yönet im Giderleri
ve da t m giderleri ve genel yönet im giderleri a a daki

31 Mart 2011

31 Mart 2010

Pazarlama, sat ve da t m giderleri
Genel yönetim giderleri
Ara t rma ve geli t irme giderleri

31.397.165
12.639.779
320.154

17.699.567
6.329.279
84.668

Toplam

44.357.098

24.113.514
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23. Di er Faaliyet Gelirleri/ (Giderleri)
Di er faaliyet gelirleri a a daki gibidir (TL):
31 Mart 2011

31 Mart 2010

Yat r m amaçl gayrimenkul de erleme geliri
Kira gelirleri
Komisyon gelirleri
Elekt rik sat gelirleri
Sigorta gelirleri
Reklamasyon gelirleri
Fuar destek gelirleri
Sabit k ymet sat kar
Konusu kalmayan kar l k
Di er

106.567
22.963
73.835
17.029
537.790
26.642

1.207.613
27.756
111.097
2.759
37.344
182.577
20.065
229.564

Toplam

784.826

1.818.775

31 Mart 2011

31 Mart 2010

-306.000
41.331
16.858

1.098.835
23.804

364.189

1.122.639

31 Mart 2011

31 Mart 2010

4.170.788
7.326.438
5.882.608
-

3.266.062
4.986.935
2.263.703
6.227.882

17.379.834

16.744.582

Di er faaliyet giderleri a a daki gibidir (TL) :

Kira Gideri
Gayri Menkul sat
Komisyon Gideri
Di er

zarar

Toplam
24. Finansal Gelirler
Finansal gelirler a a daki gibidir (TL) :

Kambiyo karlar
Faiz gelirleri
Reeskont ve vadeli sat faiz gelirleri
Finansal varl k gerçe e uygun de er art
Toplam
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25. Finansal Giderler
Finansal giderler a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

31 Mart 2010

Kredi faiz giderleri
Kambiyo zararlar
Faktoring giderleri
Kredi kart komisyonlar
Reeskont ve vadeli al m faiz giderleri
Finansal varl klar gerçe e uygun de er azal
Di er

14.112.494
11.497.700
2.012.375
1.502.358
5.207.339
1.800.850
-

5.676.366
1.449.114
3.474.020
1.185.936
1.208.779
1.288.065

Toplam

36.113.116

14.282.280

26. Sat

Amac yla Elde Tut ulan Duran Varl klar

Ana Ort akl k, 2008 y l içerisinde gecikmi alacaklar na kar l k alt m adet daire mülkiyet ini devralm t r.
Söz konusu daireler, Grup operasyonlar nda kullan labilecek nit elikt e olmad ndan 31 Aral k 2009 t arihi
it ibariyle konsolide finansal t ablolarda gelecekt e piyasa ko ullar na göre nas l de erlendirilece ine karar
verilmek üzere yat r m amaçl gayrimenkul olarak s n fland r lm t r. Grup 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle söz
konusu gayrimenkulleri elden ç karmaya ba lad ndan ve k sa bir süre içerisinde t amam n elden ç karma
niyetinde oldu undan söz konusu daireler sat amac yla elde t ut ulan duran varl klar olarak s n fland r lm t r
(Dipnot 13).
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27. Vergi Varl k ve Yükümlülükleri
a) Kurumlar vergisi ;
Türkiye de kurumlar vergisi oran 2011 y l için %20 dir (31 Aral k 2010 - %20). Bu oran, kurumlar n t icari
kazanc na vergi yasalar gere ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar nda
yer alan ist isna ve indirimlerin dü ülmesi sonucu bulunacak vergi mat rah na uygulan r.
Dönem kar vergi yükümlülü ü a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011
Hesaplanan kurumlar vergisi
Pe in ödenen vergiler (-)

31 Aral k 2010

87.197
-

12.924.512
(9.268.152)

87.197

3.656.360

Kapsaml gelir t ablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri a a da özet lenmi t ir (TL):
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

Cari dönem kurumlarvergisi gideri
Ert elenmi vergi
geliri/(gideri)

(87.197)
414.662

6.768.643

Toplam vergi geliri/(gideri)

327.465

(6.155.869)

Kapsaml gelir t ablosunda yer alan kurumlar vergisi kar l

hesaplamas a a da özet lenmi t ir (TL) :

31 Mart 2011
Ticari bilanço kar / (zarar )
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler (-)
Ara toplam
Vergi oran (%)
Vergi kar l
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(12.924.512)

31 Aral k 2010

(1.110.453)
3.381.137
(2.797.029)

186.660.156
5.070.218
(127.107.816)

(526.345)

64.622.558

20

20

87.197

12.924.512
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27. Vergi Varl k ve Yükümlülükleri (devam)
b) Ert elenmi Vergi Varl k ve Yükümlülükleri ;
Ert elenmi vergi varl klar , yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ert elenmi
t emel t e kil eden geçici farklar a a daki gibidir (TL):
Ert elenmi vergi varl klar / (yükümlülükleri)
mat rahlar

31 Mart 2011

Sabit k ymet ler
Özkaynak ile ili kilendirilen gayrimenkul
de erleme fark
K dem t azminat kar l
Gelir t ablosu ile ili kilendirilen gayrimenkul
de erleme fark
Alacak ve borç reeskontu
ade ve fiyat fark kar l
üpheli alacak kar l
Stoklar
Finansal varl k gerçe e uygun de er farklar
Kredi iskontosu
Finansal alacaklar n reeskont u
Di er
Net ert elenmi vergi varl
mat rah

vergi hesaplamalar na

31 Aral k 2010

(13.506.331)

(14.137.854)

(19.715.130)
9.200.993

(19.715.130)
9.693.703

16.364.747
3.019.695
10.143.478
5.508.527
3.682.475
(4.586.800)
(812.748)

16.364.747
835.184
7.321.412
5.508.527
4.563.567
(5.037.014)
(494.801)
494.801
1.828.459

9.298.905

7.225.601

/ (yükümlülü ü)

Ert elenmi vergi varl klar / (yükümlülükleri)
31 Mart 2011
Sabit k ymet ler
Özkaynak ile ili kilendirilen gayrimenkul
de erleme fark
K dem t azminat kar l
Gelir t ablosu ile ili kilendirilen gayrimenkul
de erleme fark
Alacak ve borç reeskontu
ade ve fiyat fark kar l
üpheli alacak kar l
Stoklar
Finansal varl k gerçe e uygun de er farklar
Kredi iskontosu
Finansal alacaklar n reeskont u
Di er
Net ert elenmi vergi varl

/ (yükümlülü ü)
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31 Aral k 2010

(2.701.266)

(2.827.571)

(3.943.026)
1.840.199

(3.943.026)
1.938.741

3.272.949
603.939
2.028.696
1.101.705
736.495
(917.360)
(162.550)

3.272.949
167.037
1.464.282
1.101.705
912.713
(1.007.403)
(98.960)
98.960
365.692

1.859.781

1.445.119
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27. Vergi Varl k ve Yükümlülükleri (devam)
Ert elenmi vergi geliri/ (gideri) (TL) :

Cari dönem ert elenmi vergi
varl / (yükümlülü ü)
Önceki dönem ert elenmi vergi
(yükümlülü ünün)/ varl n n ipt ali
Ert elenmi vergi geliri/ (gideri)

31 Mart 2011

31 Aral k 2010

1.859.781

1.445.119

6.768.643

5.323.524

8.628.424

6.768.643

Ert elenmi 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 gerçekle mesi ile cari vergi
yükümlülüklerinin ifa edilmesinin e anl olarak yap lmas niyet i olmas art lar geçerli oldu undan mahsup
edilmi t ir.
Her raporlama t arihi it ibariyle, kay t lara yans t lmayan ert elenmi vergi varl
yeniden gözden
geçirilmekt edir. Gelecekt e elde edilecek mali kar n ert elenmi vergi varl n n kazan lmas na imkan
vermesinin muht emel olmas durumunda, önceki dönemlerde kay t lara yans t lmayan ert elenmi vergi varl
kay t lara yans t l r.
28. Hisse Ba na Kazanç/ (Zarar)
Hisse ba na kazanç mikt ar , 18.144.478 TL t ut ar ndaki net dönem zarar n n Ana Ort akl k hisselerinin
dönem içindeki a rl kl ort alama hisse adedine bölünmesiyle hesaplan r. Hesaplamas a a daki gibidir:
31 Mart 2011

31 Mart 2010

(18.144.478)

7.542.024

4.000.000.000

4.000.000.000

(45)

19

Cari dönem kar / (zarar )
A rl kl ort alama hisse adedi
Ana Ort akl a ait
hisse ba na kazanç (TL)
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29.

li kili Taraf Aç klamalar
a) li kili t araflardan alacaklar a a daki gibidir (TL) :
Ticari
Boyner Holding A. .*
BBA Beymen Bo aziçi Alboy

31 Mart 2011
Di er

31 Aral k 2010
Ticari
Di er

99.504

233.270.582*

373.466

207.663.931*

110.672

4.690.614

-

-

-

-

-

9.039.426**

-

-

-

-

408

-

408

-

Ma azac l k Ticaret A. .
Boyner Bireysel Ürünler
Sat

ve Pazarlama A. .

H.F. Boyner Biraderler Eksport A. .
Beymen Ma azac l k A. .

534.112

-

2.846

-

2.023

342.633

-

9.590.293

8.068

5.776.977

-

A. .

37.526

-

-

Alt n Pet rol Ürünleri A. .

10.803

-

61.814

-

10.383.318

237.971.285

6.558.144

216.703.357

Benetton Giyim San. Ticaret A. .
Boyner Büyük Ma azac l k A. .
Alsis Sigorta Acental

Toplam

-

b) li kili t araflara borçlar a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011
Ticari
Boyner Holding A. .

31 Aral k 2010

Di er

Ticari

Di er

33.911

247

-

165.522

-

-

-

-

513.348

621.188

-

531

101.590

105.074

96.852

-

-

-

-

-

-

13.982

Bofis Turizm ve Ticaret A. .

25.488

-

51.233

-

BNR Teknoloj i A. .

35.821

28.249.565
171.029

353.715

-

558.305

83.953

482.118

-

566

-

1.052

-

164
179

-

164
179

654.622

29.120.075

1.628.362

66.251.281

BBA Beymen Bo aziçi Alboy
Ma azac l k Ticaret A. .
Beymen Ma azac l k A. .
Boyner Büyük Ma azac l k A. .
Alt n Petrol Ürünleri
San. Ve Tic. A. .

Merkür n aat Turizm Müh. Lt d. t i.
Alsis Sigorta Acental

A. .

Benetton Giyim San. Ticaret A. .
Temet t ü borçlar
Di er
Toplam
*

65.988.564***

Boyner Holding A. . ye kulland r lan plasman tutar d r. Alt ny ld z A. . nin kulland krediler ve faktoringlere ili kin
katland tüm maliyetler, üzerine komisyon da dahil edilerek bu tutara yans t lm t r. Boyner Holding A. . ye faiz
ve komisyon tutarlar ayl k olarak tahakkuk ettirilmektedir.
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29.

li kili Taraf Aç klamalar (devam)
c) li kili t araflar ile yap lan i lemlerin özet i a a daki gibidir (TL) :
Gelirler

31 Mart 2011

31 Mart 2010

6.963.016
41.670
695.614
1.115.657
7.326.438

4.544.043
812.580
289.075
6.042.008

16.142.396

11.687.706

31 Mart 2011

31 Mart 2010

Mal al mlar
Hizmet al mlar
Holding dan manl k pay
Di er al mlar
Kur f ark giderleri
Faiz giderleri

185.037
1.581.864
532.644
21.734.276

371.735
1.565.858
483.657
131.610

-

253.892

Toplam

24.033.821

2.806.752

Mal sat lar
Hizmet sat lar
Di er sat lar
Kur f ark gelirleri
Faiz gelirleri
Toplam

Giderler

d) 31 Mart 2011 ve 2010 t arihlerinde sona eren y llarda ili kili t araflara yap lan sat lar n ve ili kili
taraflardan yap lan al mlar n irket baz nda det ay a a daki gibidir (TL) :
31 Mart 2011

Al mlar
Mal
Boyner Holding A. .

Hizmet

31 Mart 2010

Faiz/ Di er

Mal

Hizmet

Faiz/ Di er

781.513

532.644

-

967.314

57.496

Ma azac l k A. .

1.113

650.346

924

-

-

BNR Teknoloj i A. .

31.518

-

34.765

-

-

2.176

6.104

311.204

-

321.903

Boyner Büyük

Alt n Pet rol Ürünleri Tic.A. .
Merkür in aat Tic. A. .

20.957.481

BBA Beymen Bo aziçi A. .

9.070

9.585

-

Bofis Turizm ve Ticaret A. .

242.356

-

-

91.514

-

Alsis Sigort a Acent al

449.567

88.144

--

988.511

-

38.305

617

-

-

A. .

Benet t on Giyim San.Tic. A. .
Beymen Ma azac l k A. .

175.967

31.447

-

58.990

-

-

Toplam

185.037 1.581.864

22.266.920

371.735

2.049.515

385.503
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29.

li kili Taraf Aç klamalar (devam)
d) 31 Mart 2011 ve 2010 t arihlerinde sona eren y llarda ili kili t araflara yap lan sat lar n ve ili kili
t araflardan yap lan al mlar n irket baz nda det ay a a daki gibidir (TL) (devam):
31 Mart 2011

Sat lar
Mal
Boyner Holding A. .

Hizmet

31 Mart 2010

Faiz/ Di er

Mal

Hizmet

Faiz/ Di er

-

449

8.980.247

-

-

4.738.208

282.835

-

118.884

-

-

1.577.261

1.381.865

-

31.960

812.580

-

5.298.316

-

21.924

4.404.400

-

-

-

-

10.337

--

--

6.314

Benet t on Giyim San.Tic. A. .

-

-

6.317

107.683

--

--

Bofis Turizm ve Ticaret A. .

-

2.619

-

-

-

-

Boyner Bireysel Ürünler A. .
H.F. Boyner Biraderler
Eksport A. .

-

-

-

-

-

-

-

-

BBA Beymen Bo aziçi Alboy
Ma azac l k Ticaret A. .
Beymen Ma azac l k A. .
Boyner Büyük
Ma azac l k A. .
Alt n Pet rol Ürünleri
San. Ve Tic. A. .

Alsis Sigort a Acent al
Toplam

-

A. .

38.602
6.963.016

41.670

8.637.238

-

-

-

--

--

9.300

4.544.043

812.580

6.331.083

e) irket , üst düzey yönet im kadrosunu yönet im kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yard mc lar
olarak belirlemi t ir. 31 Mart 2011 t arihi it ibariyle üst yönet im kadrosuna ve yönet im kurulu üyelerine ait
ücret ler ve sa lanan menfaat ler t oplam 1.362.423 TL dir (31 Mart 2010 - 1.282.613 TL).
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30. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Nit eli i ve Düzeyi

Grup un finansal araçlardan kaynaklanan riskler ile ilgili yönet im polit ikalar na ve uygulamalar na ili kin
det aylar a a da sunulmakt ad r :

i. Fonlama riski
Varolan ve muht emel borç yükümlülüklerinin fonlama riski, fonlama imkan yüksek borç verenlerden
yet erli fonlama t aahhüt lerinin sa lanmas yoluyla yönet ilmekt edir.

ii. Kredi Riski

Kredi riski, kar l kl ili ki içinde olan t araflardan birinin bir finansal araca ili kin olarak yükümlülü ünü
yerine get irememesi sonucu di er t araf n finansal aç dan zarara u ramas riskidir. Grup, kredi riskini belli
t araflarla yap lan i lemleri s n rland rarak ve ili kide bulundu u t araflar n güvenilirli ini sürekli
de erlendirerek yönet meye çal makt ad r.

Ticari alacaklar n önemli bir k sm bayilerden ve ili kili irket lerdendir. Grup, bayileri üzerinde et kili bir
kont rol sist emi kurmu olup bu i lemlerden do an kredi riski yönet imce t akip edilmekt edir. Grup un kredi
riski çok say da mü t eriyle çal t
için da lm durumdad r. li kili olmayan irket lerden olan riskin
yönet iminde alacaklar n mümkün olan en yüksek oranda t eminat alt na al nmas ilkesi ile banka
t eminat lar , kredi sigort alar , gayrimenkul ipot e i ve çek-senet teminat lar al nmakt ad r.
Yap lan yurt d
sat lar n t ahsilat ise akredit if, t eminat mekt ubu ya da pe in ödeme yönt emleri ile
t eminat alt na al nmakt ad r.
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30. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Nit eli i ve Düzeyi (devam)

iii. Likidite Riski
Grup un fon kayna olarak bankalar , sat c lar n ve hissedarlar n kullanma hakk vard r. Grup, st rat ej isi
dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekle t irmek için gerekli olan fonlama art lar ndaki de i imleri
saptayarak ve izleyerek likidit e riskini sürekli olarak de erlendirmekt edir.
Grup, t ahmini ve fiili nakit ak lar n düzenli olarak izleyerek ve finansal varl klar n ve yükümlülüklerin
vadelerinin e le t irilmesi yoluyla fonlar n ve borçlanma rezervinin süreklili ini sa layarak likidit e riskini
yönetmektedir.
Grup, likit varl klar n (dönen varl klar stoklar), k sa vadeli borçlar üzerinde olan k s mlar , 31 Mart 2011
tarihi itibariyle 51.878.195 TL, 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle (18.481.146) TL dir.
Önümüzdeki dönemlerde borçlanma vadelerini uzat mak için çal malar yap lmakt ad r.

iv. Fiyat Riski
Grup fiyat riskine maruz kalmamak için, sat , maliyet ve karl l k analizleri yap p de i en piyasa art lar n
da göz önünde bulundurarak fiyat riskini kont rol alt na almakt ad r.
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v. Yabanc Para Riski
Grup, dövizli kredilerinden ve yurt d borçlar ndan dolay kur riski t a makt ad r. Yurt d
piyasadan dövizli alacaklar nedeniyle kur riski belli oranda azalmakt ad r.

sat lardan ve iç

Net döviz pozisyonunun öz kaynaklara olan oran yönet im t araf ndan düzenli olarak kont rol alt nda
t ut ulmakt ad r.
Yurt d ndan yap lan al mlar n bir k sm n n yurt içi kaynaklardan kar lanarak, kur riskinin bir ölçüde
azalt lmas hedeflenmekt edir.
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle döviz pozisyonu t ablosu a a daki gibidir:
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31.Mar.11

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varl klar (Kasa, Banka hesaplar dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varl klar
3. Di er
4. Dönen Varl klar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varl klar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varl klar
7. Di er
8. Duran Varl klar (5+6+7)
9. Toplam Varl klar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Di er Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Di er Yükümlülükler
13. K sa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Di er Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Di er Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço D Döviz Cinsinden Türev Araçlar n Net Varl k /
(Yükümlülük) P.
19a. Akt if karakt erli bilanço d döviz cinsinden t ürev ürünlerin t ut ar
19b. Pasif karakt erli bilanço d döviz cinsinden t ürev ürünlerin t ut ar
20. Net Yabanc Para Varl k / (Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabanc Para Varl k / (Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
21. Parasal Kalemler Net Yabanc Para Varl k / (Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i çin Kullan lan Finansal Araçlar n Toplam Gerçe e
Uygun De eri
23. Döviz Varl klar n n Hedge Edilen K sm n n Tut ar
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen K sm n n Tut ar
25. hracat
26. t halat

31.Ara.10

TL Kar l
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Dolar

14.068.649
2.120.099
9.781.051
25.969.799
37.870.760
101.711.319
40.738.907
60.825.489

4.631.006
293.194
5.731.375
10.655.576
24.459.575
59.574.726
12.669.802
34.871.293

2.970.251
637.562
415.825
4.023.638
4.023.638
9.701.059
3.132.685

168.469
110.755
279.225
279.225
947
-

-26.205
-

101.564.396

47.541.095

12.833.744

947

-26.205

143.151.900

900.093

64.979.046

-

-

143.151.900
244.716.295

900.093
48.441.188

64.979.046
77.812.790

947

-26.205

143.004.976
152.786.027

Avro

GBP

CHF

IRR

TL Kar l
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Dolar

Avro

3.207.919
723.896
4.804.915
8.736.730
25.019.625
25.019.625
33.756.355
11.800.402
12.316.520
24.116.921
25.106.262
25.106.262
49.223.183

1.772.115
1.361.022
902.254
4.035.392
4.035.392
7.369.293
3.054.166
10.423.459
67.413.366
67.413.366
77.836.824

611.181
34.255
645.436
645.436
15.311
15.311
15.311

42
42
42
12.363
12.363
12.363

139.144.439
139.144.439
139.144.439

173.673.975 15.466.828 73.801.433
182.951.184 20.271.744 74.703.687

-

-

630.126

-12.322

139.144.439

-

10.050.552
3.989.904
9.277.208
23.317.664
38.680.340
38.680.340
61.998.004
33.421.340
24.759.192
58.180.531
- 177.491.448
- 177.491.448
0 235.671.979

GBP

IRR

CHF

5.402.163

73.789.152
74.204.977

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.397.992
30.059.270

9.167.231
19.138.799

-

-

-

43.929.550
85.046.832

10.335.088
31.985.365

12.954.582
12.466.677

987.512
282.263

115.839

-

11.133.538

278.278
278.278
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31. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Nit eli i ve Düzeyi (devam)
Döviz Kuru Duyarl l k Analizi
31 Mart 2011 ve 31 Aral k 2010 t arihleri it ibariyle a a da det ay verilen döviz t ürleri kar s nda Türk
Liras nda olas % 10 luk bir de er de i imi Grup un kar n a a da verilen t ut arlarda azalt acakt r. Bu analiz
özellikle faiz oranlar gibi de i kenlerin sabit kalaca varsay m na dayanmakt ad r.
31 Mart 2011
Kar/Zarar
Yabanc paran n
Yabanc paran n
de er kazanmas
de er kaybet mesi

Özkaynaklar
Yabanc paran n
Yabanc paran n
de er kazanmas
de er kaybet mesi

ABD Dolar n n TL kar s nda %10 de i mesi halinde:
1- ABD Dolar net varl k/ yükümlülü ü

(1.723.805)

1.723.805

-

-

-

-

1.723.805

-

-

16.097.841

-

-

-

-

-

-

2- ABD Dolar riskinden korunan k s m (-)
3- ABD Dolar Net Et ki (1+2)

(1.723.805)
Avro nun TL kar s nda %10 de i mesi halinde:

4- Avro net varl k/ yükümlülü ü

(16.097.841)

5- Avro riskinden korunan k s m (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

(16.097.841)

16.097.841

Di er döviz kurlar n n TL kar s nda ort alama %10 de i mesi halinde:
7- Di er döviz net varl k/ yükümlülü ü

517

(517)

8- Di er döviz kuru riskinden korunan k s m (-)
9- Di er Döviz Varl klar Net Et ki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

-

-

-

-

517

(517)

-

-

(21.947.670)

21.947.670

-

-

31 Aral k 2010
Kar/Zarar
Yabanc paran n
Yabanc paran n
de er kazanmas
de er kaybet mesi

Özkaynaklar
Yabanc paran n
Yabanc paran n
de er kazanmas
de er kaybet mesi

ABD Dolar n n TL kar s nda %10 de i mesi halinde:
1- ABD Dolar net varl k/ yükümlülü ü
2- ABD Dolar riskinden korunan k s m (-)
3- ABD Dolar Net Et ki (1+2)

(2.391.172)
(2.391.172)

2.391.172

-

-

-

-

-

2.391.172

-

-

15.122.652

-

-

-

-

-

15.122.652

-

-

Avro nun TL kar s nda %10 de i mesi halinde:
4- Avro net varl k/ yükümlülü ü

(15.122.652)

5- Avro riskinden korunan k s m (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

(15.122.652)

Di er döviz kurlar n n TL kar s nda ort alama %10 de i mesi halinde:
7- Di er döviz net varl k/ yükümlülü ü
8- Di er döviz kuru riskinden korunan k s m (-)
9- Di er Döviz Varl klar Net Et ki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

146.426

(146.426)

-

-

-

-

-

(146.426)

-

-

17. 367.398

-

-

-

146.426
(17.367.398)
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31. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Nit eli i ve Düzeyi (devam)
vi. Faiz Haddi Riski
Grup, faiz do uran varl k ve borçlar sebebiyle faiz riskine maruz kalmakt ad r. Grup un faaliyet leri, faize
duyarl varl klar ve borçlar farkl zaman veya mikt arlarda it fa olduklar ya da yeniden
fiyat land r ld klar nda, faiz oranlar ndaki de i im riskine maruz kalmakt ad r. Söz konusu faiz oran riski,
faiz oran duyarl l
olan varl k ve yükümlülüklerini dengelemek suret iyle olu an do al t edbirlerle
yönet im t araf ndan sürekli kont rol edilerek yönet ilmekt edir.
Finansal borçlar n piyasadaki faiz oran dalgalanmalar ndan en az düzeyde et kilenmesi için, bu borçlar n
sabit faiz/ de i ken faiz ve TL/ yabanc para dengesi, hem kendi içinde hem de akt if yap s ile uyumlu
olarak yap land r lmakt ad r.
Faiz Riski Duyarl l k Analizi
Grup un faiz oran na duyarl finansal araçlar n göst eren t ablo a a daki gibidir:
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

259.893.269

213.715.566

128.160.797

110.828.893

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
De i ken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

31 Mart 2011 t arihindeki TL, ABD Dolar ve Avro para birimi cinsinden olan de i ken faizli kredilerin
yenileme t arihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/ dü ük olup di er t üm de i kenler sabit kalsayd ,
de i ken faizli kredilerden olu an yüksek/ dü ük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem kar 340.543 TL TL
(31 Mart 2010 319.630 TL ) daha dü ük/ yüksek olacakt .
vii. Sermaye Riski Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup un hedefleri, ort aklar na get iri, di er hissedarlara fayda sa lamak ve sermaye
maliyet ini azalt mak amac yla en uygun sermaye yap s n sürdürmek için Grup un faaliyet lerinin devam n
sa layabilmekt ir.
Sermaye yap s n korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ort aklara ödenen t emet t ü t ut ar n
de i t irebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler ç karabilir ve borçlanmay azalt mak için
varl klar n sat abilir.
Grup sermayeyi finansal borç/ t oplam özkaynaklar oran n kullanarak izler. Bu oran net borç t oplam n n
t oplam özkayna a bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri de erlerin t oplam finansal borç
(uzun ve k sa vadeli) t ut ar ndan dü ülmesiyle hesaplan r.
31 Mart 2011

31 Aral k 2010

393.648.799

328.028.475

-7.232.943

(11.134.075)

Net finansal borç

386.415.856

316.894.400

Toplam özkaynak

288.989.338

307.133.816

134%

103%

Finansal borç
Eksi: nakit ve nakit benzerleri

Net finansal borç/ t oplam özkaynak oran
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32. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
33. Finansal Tablolar Önemli Ölçüde Et kileyen ya da Finansal Tablolar n Aç k, Yorumlanabilir ve Anla labilir
Olmas Aç s ndan Aç klanmas Gerekli Olan Di er Hususlar
a) Ba l ort akl klardan BYN Gayrimenkul Geli t irme A. . 24 Aral k 2010 t arihli Ola anüst ü Genel Kurul unda
ana sözle mesinin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin t adili hakk nda karar olu t urarak Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun ekilde sermayesini 2.000.000 TL den 7.000.000 TL ye art t rm t r.
b) Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. . nin 24 Kas m 2010 t arihli özel durum
aç klamas a a daki gibidir;
irket imizin st anbul li Bahçelievler lçesi Yenibosna De irmenbahçe mevkiindeki t apuya 25 paft a 11563
parsel say s ile kay t l olan ve ba l ort a m z "Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme Anonim
irket i"ne sat m bulundu u arsas olas imar de i iklikleri de dikkat e al narak nihai olarak 168.335.360 TL
t oplam de erle fat ura edilmi t ir. Olas imar de i ikliklerinden kaynaklanan fark, sadece vergisel
kay t larda yer alacak olup, konsolide raporlamada yer almayacakt r.
c) Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. . nin 14 Ekim 2010 t arihli özel durum
aç klamas a a daki gibidir;
irket imizin, st anbul li Bahçelievler lçesi Yenibosna De irmenbahçe mevkiindeki, 71.838 m2 t apuya 25
paft a 11563 parsel say s ile kay t l olan ve ba l ort a m z "Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme
Anonim irket i'ne sat m bulundu u arsas n n, Gayri Menkul De erleme irket ince, Sermaye Piyasas
Kurulu mevzuat na göre de erlenmesi sonucu bulunan t ut ar , 132.900.874 TL' s d r.
d) Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. . nin 29 Eylül 2010 t arihli özel durum
aç klamas a a daki gibidir;
Ba l ort akl m z olan Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme A. . ile Fer Gayrimenkul Geli t irme
ve n aat A. . aras nda bugün ''arsa pay kar l has lat payla m '' sözle mesi imzalanm t r. Bu sözle me
çerçevesinde; Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme A. . nin irket imizden sat nalm bulundu u
71.838 m2 lik arsa üzerinde ofis, konut ve t icari ünit elerden olu acak bir proj e gerçekle t irilecekt ir.3 y l
içerisinde t amamlamas öngörülen bu proj e, gerek arazinin konumu gerekse arazi üzerinde
gerçekle t irilmesi öngörülen yap la man n mimari, est et ik ve sosyal üst ünlükleri nedeni ile ba l
ortakl m za ve dolay s ile irket imize nakit ve karl l k aç lar ndan önemli kat k lar sa layacakt r.
e) Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. . nin 24 A ust os 2010 t arihli özel durum
aç klamas a a daki gibidir;
Ak-Al Tekst il Sanayi A. .'nin Tekirda ili, Çerkezköy ilçesi, Fevzipa a mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi
2. k s mda (Barbaros Caddesi, No. 71) kain t a nmaz n n (Fabrika ve aç k alanlar n n) irket imizce uzun
süreli olarak kiralanmas ile ilgili sözle me bugün imzalanm t r. Bu vesile ile mevcut fabrikam z n
üzerinde bulundu u arsa Gayrimenkul proj eleri geli t irebilmek için serbest kalacak, Alt ny ld z fabrikam z
yeni kampüsünde çok daha büyük bir kapasit e ile faaliyet ini sürdürecekt ir.
f) 30 Haziran 2010 t arihi it ibariyle BBA Beymen Bo aziçi Alboy Ma azac l k Ticaret A. . ye kulland r lm
plasman t ut ar olan 39.398.388 TL nin 38.343.945 TL anapara t ut ar 1 A ust os 2010 t arihi it ibariyle
Boyner Holding A. . ye devredilmi t ir.
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34. Finansal Tablolar Önemli Ölçüde Et kileyen ya da Finansal Tablolar n Aç k, Yorumlanabilir ve Anla labilir
Olmas Aç s ndan Aç klanmas Gerekli Olan Di er Hususlar (devam)
g) Ana Ort akl k Alt ny ld z Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A. . nin 14 Haziran 2010 t arihli özel durum
aç klamas a a daki gibidir;
irket imiz yeni kurulacak Alt ny ld z Gayrimenkul Yat r m ve Geli t irme Anonim irket i'ne kurucu ort ak
hissedar olarak i t irak et mesi konusu görü ülerek irket in, yeni kurulacak "Alt ny ld z Gayrimenkul
Yat r m ve Geli t irme A. " ünvanl anonim irket e, söz konusu irket in t oplam 50.000 (Ellibin) Türk Liras
kurulu sermayesine 49.960 hisse kar l
olan 49.960 Türk Liras ile ort ak olarak kat lmas na, karar
verilmi t ir.
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