BR SA BRIDGESTONE SABANCI
LAST K SANAY VE T CARET A. .
30 HAZ RAN 2008 TAR H T BAR YLE
MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)

1.

RKET’ N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A. . (“Brisa” veya “ irket”) 1974 yılında Hacı Ömer
Sabancı Holding A. .’ nin bir i tiraki olarak kurulmu tur. irket’in ana faaliyet alanı her nevi tekerlek
lasti i üretimi, pazarlama ve satı ıdır. 1988 yılında irket, Bridgestone Corporation ile bir lisans
sözle mesi imzalayarak, irket’in Bridgestone lastikleri üretmesine ve satmasına olanak sa lamı tır.
irket, hisselerinin bir kısmı halka açık olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır.
irket’in kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 3 Be ikta - stanbul olup, 30 Haziran
2008 tarihi itibariyle irketimizde belirsiz süreli i sözle mesi ile görev yapan personel sayısı 1.648 (31
Aralık 2007: 1.664) ki idir. Bunlardan 1.283 (31 Aralık 2007: 1.297) ki i Toplu
Sözle mesi
hükümlerine tabi olup, 357 ki i (31 Aralık 2007: 359) Toplu Sözle mesi dı ındadır. 8 ki i (31 Aralık
2007: 8) ise yabancı personeldir. Ayrıca irketimizde belirli süreli i sözle mesi ile görev yapan personel
sayısı 382 (31 Aralık 2007: 3) ki idir.
Mali tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmı ve 13 A ustos 2008 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmi tir.

2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR

2.1

Sunuma li kin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanı Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
irket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
li kin Esaslar Tebli ” ile i letmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve
ilgililere sunulmasına ili kin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebli , 1 Ocak 2008 tarihinden sonra
sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir. Bu tebli e istinaden, i letmeler
Avrupa Birli i tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nı
(“UMS/UFRS”) uygularlar ve finansal tabloların Avrupa Birli i tarafından kabul edilen haliyle
UMS/UFRS’lere göre hazırladı ı hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara
aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca (“TMSK”) yayımlanan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınır.
Dolayısıyla ili ikteki mali tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebli e göre hazırlanmı olup mali tablolar
ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara
uygun olarak sunulmu tur. Bu kapsamda geçmi dönem mali tablolarında bazı sınıflamalar yapılmı tır.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadı ını ilan etti i için bu tarihten itibaren
Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmi tir.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.2

Muhasebe Politikalarındaki De i iklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli de i iklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
mali tabloları yeniden düzenlenmektedir.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki De i iklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki de i iklikler, yalnızca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yapıldı ı cari dönemde,
gelecek dönemlere ili kin ise, hem de i ikli in yapıldı ı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. irket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir de i ikli i
olmamı tır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
irket, Seri: XI, No: 29 sayılı Tebli ’e uyumlu olarak finansal tablolarını 1 Ocak 2008 tarihinden sonra
ba layan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere uygulamı tır. irket’in 31
Aralık 2007 tarihli açılı mali tablolarında Seri: XI, No: 29 sayılı tebli uyarınca yapılan sınıflamaların detayı
Not 41’de verilmi tir.

2.4

Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
irket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRSYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli
olan yeni ve revize edilmi standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamı tır.
A a ıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde
veya söz konusu tarihten sonra ba layan mali dönemler için zorunlu oldu u halde irket’in faaliyetleri ile
ilgili de ildir:
•
•
•

UFRSYK 11, “UFRS 2 – Grup ve letmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine li kin lemler”
UFRSYK 12, “Hisse mtiyaz Anla maları”,
UFRSYK 14, “UMS 19- Tanımlanmı Fayda Varlı ı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Kar ılıklı Etkile imleri”,
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F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.4

Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Henüz yürürlü e girmemi ve irket tarafından erken uygulanması benimsenmemi standartlar ile mevcut
önceki standartlara getirilen de i iklikler ve yorumlar
A a ıdaki standartlar ve yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmı ancak yürürlü e
girmemi tir:
•

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”

•

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

•

UFRYK 13, “Mü teri Ba lılık Programları”

•

UFRYK 15, “Gayrimenkul n aat Anla maları”

•

UFRYK 16, “Yurtdı ındaki letme ile lgili
Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”

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

•

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” Hakedi
Ko ulları ve ptallerine li kin De i iklik.

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

•
•

UFRS 3, “ letme Birle meleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar”
UMS 28, “ tiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “ Ortaklıklarındaki Paylar” Satın
Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında
Kapsamlı De i iklik

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

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın
Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde
Çevrilmelerinde Do acak Yükümlülüklerin
Açıklanması Hakkında De i iklik
UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
Do rudan Öz kayna a Kaydedilen Net Gelir
Tablosu Gereklili ine li kin Kapsamlı
De i iklikler

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

UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebele tirme
ve Ölçme”
Riskten Korunmaya Konu Olabilecek
Kalemlere lgili De i iklikler

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

•
•

•
•

•

•

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba layan mali dönemler için geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba layan mali dönemler için geçerlidir.
1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba layan mali dönemler için geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
ba layan mali dönemler için geçerlidir.

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

irket yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde irket’in mali
tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayaca ını dü ünmektedir.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti
Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri a a ıdaki gibidir:

2.5.1 Hasılat
Gelirler, tahsil edilmi veya edilecek olan alacak tutarının gerçe e uygun de eri üzerinden ölçülür. ndirimler
ve kar ılıklar söz konusu tutardan dü ülmektedir.
Malların satı ından elde edilen gelir, a a ıdaki artların tamamı yerine getirildi inde muhasebele tirilir:
• irket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• irket’in mülkiyetle ili kilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilir bir ekilde ölçülmesi,
• lemle ili kili ekonomik faydaların i letmeye akı ının olası olması, ve
• lemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir ekilde ölçülmesi.
Temettü ve faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini
nakit giri lerini söz konusu varlı ın kayıtlı de erine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı do du u zaman
kayda alınır.
2.5.2 Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekle ebilir de erin dü ük olanı ile de erlenmektedir. Sabit ve de i ken genel
üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların ba lı bulundu u sınıfa uygun olan yönteme göre
ve ço unlukla a ırlıklı ortalama yöntemine göre de erlenir. Net gerçekle ebilir de er, ola an ticari faaliyet
içerisinde olu an tahmini satı fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satı ı gerçekle tirmek için
yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
2.5.3 Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet de erlerinden birikmi
dü üldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

amortisman ve birikmi

de er dü üklükleri

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemi olan di er amaçlar do rultusunda in a edilme
a amasındaki varlıklar, maliyet de erlerinden varsa de er dü üklü ü kaybı dü ülerek gösterilirler. Maliyete
yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satı a hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar
söz konusu oldu unda, borçlanma maliyetleri irket’in ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifle tirilir.Bu tür
varlıklar, di er sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde oldu u gibi, kullanıma hazır
olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dı ında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre do rusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür,
kalıntı de er ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan de i ikliklerin olası etkileri için her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerde bir de i iklik varsa ileriye dönük olarak muhasebele tirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile
sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı ekilde amortismana tabi tutulur.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.3 Maddi duran varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlı ın hizmetten alınması sonucu
olu an kazanç veya kayıp satı hasılatı ile varlı ın defter de eri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir
tablosuna dahil edilir.
2.5.4 Maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet de erlerinden birikmi amortisman ve birikmi de er
dü üklükleri dü üldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre
do rusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan de i ikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir
ve tahminlerdeki de i iklikler ileriye dönük olarak muhasebele tirilir.
2.5.5 Varlıklarda de er dü üklü ü
erefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl de er dü üklü ü testi
uygulanır. tfaya tabi olan varlıklar için ise defter de erinin geri kazanılmasının mümkün olmadı ı durum ya
da olayların ortaya çıkması halinde de er dü üklü ü testi uygulanır. Varlı ın defter de erinin geri
kazanılabilir tutarını a ması durumunda de er dü üklü ü kar ılı ı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satı
maliyetleri dü üldükten sonra elde edilen gerçe e uygun de er veya kullanımdaki de erin büyük olanıdır.
De er dü üklü ünün de erlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının oldu u en dü ük
seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). erefiye haricinde de er dü üklü üne tabi olan finansal olmayan
varlıklar her raporlama tarihinde de er dü üklü ünün olası iptali için gözden geçirilir.
2.5.6 Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri, olu tukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
2.5.7 Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçe e uygun de erinden
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçe e uygun piyasa de erinden alım i lemiyle do rudan
ili kilendirilebilen harcamalar dü üldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebele tirilir. Yatırımlar, yatırım
araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı ko ulunu ta ıyan bir kontrata ba lı
olan i lem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlı ın itfa edilmi maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili oldu u
döneme da ıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varlı ın tam olarak net bugünkü de erine indirgeyen orandır.
Gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dı ında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
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2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.7 Finansal araçlar (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçe e uygun de er farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildi i zaman söz konusu
kategoride sınıflandırılır. Finansal riske kar ı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemi olan türev ürünleri
te kil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
irket’in vadesine kadar elde tutma olana ı ve niyeti oldu u, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip,
sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi maliyet bedelinden de er dü üklü ü tutarı
dü ülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım
satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan olu maktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar
kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir ekilde ölçülebiliyor olması ko uluyla gerçe e uygun de erleriyle
de erlenmektedir. Gerçe e uygun de eri güvenilir bir ekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan
menkul kıymetler maliyet de eriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ili kin kar veya
zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul de erinde meydana gelen
de i iklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. lgili varlı ın elden çıkarılması veya de er
dü üklü ü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir.
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan
ve gelir tablosunda muhasebele tirilen de er dü ü kar ılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal
edilemez.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar bu kategoride
sınıflandırılır. Alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmi maliyeti üzerinden de er dü üklü ü
dü ülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda de er dü üklü ü
Gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dı ındaki finansal varlık veya finansal
varlık grupları, her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u radıklarına ili kin göstergelerin bulunup
bulunmadı ına dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlı ın ilk muhasebele tirilmesinden sonra bir
veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili
finansal varlı ın de er dü üklü üne u radı ına ili kin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda de er
dü üklü ü zararı olu ur.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.7 Finansal araçlar (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıklarda de er dü üklü ü (devamı)
Kredi ve alacaklar için de er dü üklü ü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlı ın
etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri arasındaki farktır.
Bir kar ılık hesabının kullanılması yoluyla defter de erinin azaltıldı ı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, de er dü üklü ü do rudan ilgili finansal varlı ın kayıtlı de erinden dü ülür. Ticari
alaca ın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar kar ılık hesabından dü ülerek silinir. Kar ılık
hesabındaki de i imler gelir tablosunda muhasebele tirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, de er dü üklü ü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalı de er
dü üklü ü zararının muhasebele tirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ili kilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zararı, de er dü üklü ünün iptal edilece i tarihte yatırımın de er
dü üklü ü hiçbir zaman muhasabele tirilmemi olması durumunda ula aca ı itfa edilmi maliyet tutarını
a mayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçe e uygun de erinde de er dü üklü ü sonrasında meydana gelen
artı , do rudan özkaynaklarda muhasebele tirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er de i ikli i riski
ta ımayan yüksek likiditeye sahip di er kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
irket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözle meye ba lı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülü ün ve özkayna a dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. irket’in tüm borçları
dü üldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözle me özkayna a dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkayna a dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları a a ıda
belirtilmi tir.
Finansal yükümlülükler gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
di er finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçe e uygun de er farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçe e uygun de eriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe e uygun de eriyle yeniden de erlenir. Gerçe e
uygun de erlerindeki de i im, gelir tablosunda muhasebele tirilir. Gelir tablosunda muhasebele tirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.7

Finansal araçlar (devamı)
Finansal yükümlülükler (devamı)
Di er finansal yükümlülükler
Di er finansal yükümlülükler ba langıçta i lem maliyetlerinden arındırılmı gerçe e uygun de erleriyle
muhasebele tirilir.
Di er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi maliyet bedelinden muhasebele tirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü ün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ili kili oldu u döneme da ıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü ün net bugünkü de erine indirgeyen orandır.

2.5.8

Hisse ba ına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse ba ına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
a ırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmu tur.
Türkiye’de irketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmi yıl karlarından da ıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da ıtımları, hisse ba ına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmi hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan a ırlıklı ortalama hisse sayısı,
söz konusu hisse senedi da ıtımlarının geçmi e dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmu tur.

2.5.9

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.

2.5.10 Kar ılıklar, arta ba lı yükümlülükler ve arta ba lı varlıklar
Geçmi
olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunması, yükümlülü ün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir ekilde tahmin edilebilir
olması durumunda mali tablolarda kar ılık ayrılır.
Kar ılık olarak ayrılan tutar, yükümlülü e ili kin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço
tarihi itibarıyla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanır.
Kar ılı ın, mevcut yükümlülü ün kar ılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu kar ılı ın defter de eri, ilgili nakit akımlarının bugünkü de erine e ittir.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.10

Kar ılıklar, arta ba lı yükümlülükler ve arta ba lı varlıklar (devamı)
Kar ılı ın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
kar ılanmasının beklendi i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebele tirilir.

2.5.11

Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde de i iklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli de i iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
de i iklikler, yalnızca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yapıldı ı cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin
ise, hem de i ikli in yapıldı ı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.

2.5.12

Kiralama i lemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait oldu u kiralama i lemi, finansal
kiralama olarak sınıflandırılır. Di er kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır.
Faaliyet kiralamasına ili kin kira gelirleri, ilgili kira dönemi boyunca do rusal yöntem ile
muhasebele tirilir. Kiralamanın gerçekle mesi ve müzakere edilmesinde katlanılan do rudan ba langıç
maliyetleri kiralanan varlı ın maliyetine dahil edilir ve do rusal yöntem ile kira süresi boyunca itfa edilir.

2.5.13

li kili taraflar
Mali tablolarda, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A. ., önemli yönetim personeli ve
Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara ba lı irketler, i tirak ve ba lı
ortaklıklar, ili kili taraflar (“ li kili taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmi lerdir.

2.5.14 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
irket a ırlıklı olarak bir tek endüstriyel alanda, ba lıca lastik üretimi, pazarlama ve satı ı konularında
faaliyet göstermektedir. irket bir endüstriyel alanda faaliyet gösterdi inden, ekli mali tablolarda
bölümlere göre raporlama yapılmamı tır.
2.5.15 Devlet te vik ve yardımları
Devlet ba ı ları, ba ı ların alınaca ına ve irket’in uymakla yükümlü oldu u artları kar ıladı ına dair
makul bir güvence oldu unda gerçe e uygun de erleri üzerinden kayda alınırlar. Maliyetlere ili kin devlet
ba ı ları, kar ılayacakları maliyetlerle e le tikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir ekilde gelir olarak
muhasebele tirilir.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.16

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi vergi giderinin toplamından olu ur.
Cari vergi
Cari dönem vergi yükümlülü ü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, di er yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kârdan farklılık gösterir. irket’in cari vergi yükümlülü ü bilanço tarihi itibarıyla yasalla mı ya da önemli
ölçüde yasalla mı vergi oranı kullanılarak hesaplanmı tır.
Ertelenmi vergi
Ertelenmi vergi yükümlülü ü veya varlı ı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasala mı vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmi vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan olu an ertelenmi vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması artıyla
hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen i leme
ili kin geçici fark, erefiye veya di er varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından
(i letme birle meleri dı ında) kaynaklanıyorsa muhasebele tirilmez.
Ertelenmi vergi yükümlülükleri, irket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildi i ve
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılı ının dü ük oldu u durumlar haricinde, ba lı ortaklık ve
i tiraklerdeki yatırımlar ve i ortaklıklarındaki paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenmi vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan
kalkmasının muhtemel olması artlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmi vergi varlı ının kayıtlı de eri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmi vergi
varlı ının kayıtlı de eri, bir kısmının veya tamamının sa layaca ı faydanın elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadı ı ölçüde azaltılır.
Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekle ece i veya yükümlülüklerin yerine
getirilece i dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasalla mı veya önemli ölçüde
yasalla mı vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmi vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, irket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter de erini
geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti i yöntemlerin vergi sonuçları
dikkate alınır.
Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii
tarafından toplanan gelir vergisiyle ili kilendirilmesi ya da irket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netle tirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
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2.

F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

2.5

Önemli Muhasebe Politikaların Özeti (devamı)

2.5.16

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler (devamı)
Dönem cari ve ertelenmi vergisi
Do rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebele tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
ili kin ertelenmi vergi de do rudan özkaynakta muhasebele tirilir) ile ili kilendirilen ya da i letme
birle melerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmi vergi,
gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele tirilir.
letme birle melerinde, erefiye
hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan ba lı ortaklı ın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve arta
ba lı borçlarının gerçe e uygun de erinde elde etti i payın satın alım maliyetini a an kısmının
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

2.5.17

Çalı anlara sa lanan faydalar / Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu i sözle meleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
i ten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çalı anlara Sa lanan Faydalar
Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmı emeklilik fayda planları olarak
nitelendirilir.
Bilançoda muhasebele tirilen kıdem tazminatı yükümlülü ü, gelir tablosuna alınmamı aktüeryal kazanç ve
zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülü ün bugünkü de erini ifade eder.

2.5.18 Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden da ıtılan temettüler, beyan edildi i
dönemde birikmi kardan indirilerek kaydedilir.
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3.

LETME B RLE MELER
Yoktur (2007:Yoktur).

4.

ORTAKLIKLARI
Yoktur (2007:Yoktur).

5.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı co rafi bölge
bulunmamaktadır.

6.

NAK T VE NAK T BENZERLER

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

1.258

307

6.991.937
136.391
7.129.586

3.301.704
324.000
3.626.011

Vadeli mevduatların detayı a a ıdaki gibidir:
Yabancı Para
Cinsinden Tutar
70.775
Yabancı Para
Cinsinden Tutar
189.452

30 Haziran
2008

Para cinsi

Faiz oranı %

Vade

Avro

3,75

01.09.2008

136.391

Para cinsi

Faiz oranı %

Vade

31 Aralık
2007

Avro

3,25

25.02.2008

324.000
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7.

F NANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar

Vadesi 3 aydan uzun vadeli mevduatlar

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

375.196

350.138

Vadeli mevduatların detayı a a ıdaki gibidir:
Yabancı Para
Cinsinden Tutar

Faiz oranı %

Vade

ABD $

4,00

15.12.2008

375.196

Para cinsi

Faiz oranı %

Vade

31 Aralık
2007

ABD $

4,00

15.12.2008

350.138

306.608
Yabancı Para
Cinsinden Tutar

30 Haziran
2008

Para cinsi

300.625

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar
Yoktur (2007:Yoktur).
8.

F NANSAL BORÇLAR
Kısa vadeli finansal borçlar

Kısa vadeli krediler
Finansal kiralama borçları

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

89.837.258
151.892
89.989.150

64.668.607
288.643
64.957.250

57.813.000

-

Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli krediler
Krediler:
Yabancı para
Cinsinden tutar

Para brimi

50.166.804

YTL
Avro

A ırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
16,80
5,47
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8.

F NANSAL BORÇLAR (devamı)
Krediler (devamı):
Yabancı para
Cinsinden tutar

Para brimi

24.130.343

YTL
Avro

A ırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
16,03
4,62

31 Aralık 2007
Kısa vadeli
Uzun vadeli
23.400.894
41.267.713
64.668.607

-

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

89.837.258
57.813.000

64.668.607
-

Kredilerin vadeleri a a ıdaki gibidir:

1 yıl içerisinde ödenecek
1-3 yıl arası

Kısa vadeli kredilerin gerçe e uygun de eri, iskonto edilmesinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle defter
de erine e ittir.
A a ıda irket’in banka kredileri özetlenmektedir.
a)

30.000.000 Avro kredi 19 Haziran 2008 yılında kullanılmı olup etkin faiz oranı Euribor+0,60’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 19 Haziran 2011 ’dir. Kredinin 50.875 Avro kadar olan fazi tahakkuku kısa
vadeli krediler içinde gösterilmi tir.

b) 20.115.929 Avro kredi 2 Nisan 2007 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı euribor+0,60’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 3 Ekim 2008’dir.
c)

22.400.000 YTL kredi rotatif kredi olup 7 Nisan 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı
%16,50’dır. Kredinin faiz geri ödeme tarihi 30 Haziran 2008’dir.

d) 20.872.083 YTL kredi 31 Mart 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %17,25’dır. Kredinin
geri ödeme tarihi 26 Eylül 2008’dir.
e)

797.427 YTL Eximbank kredisi, 25 Ocak 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %14,5’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 22 Temmuz 2008’dir.

f)

794.104 YTL Eximbank kredisi, 5 ubat 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %14,5’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 4 A ustos 2008’dir.

g) 782.927 YTL Eximbank kredisi, 13 Mart 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %14,5’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 8 Eylül 2008’dir.
h) 782.625 YTL Eximbank kredisi, 14 Mart 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %14,5’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 9 Eylül 2008’dir.
i)

1.035.042 YTL Eximbank kredisi, 4 Nisan 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %14,5’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 1 Ekim 2008’dir

14

BR SA BRIDGESTONE SABANCI
LAST K SANAY VE T CARET A. .
30 HAZ RAN 2008 TAR H T BAR YLE
MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)

8.

F NANSAL BORÇLAR (devamı)
Krediler (devamı):
j)
k)

1.025.125 YTL Eximbank kredisi, 24 Nisan 2008 tarihinde kullanılmı olup etkin faiz oranı %13,5’dır.
Kredinin geri ödeme tarihi 20 Ekim 2008’dir.
irket’in kısa vadeli finansmanını sa lamak için faizsiz 2.484.477 YTL spot kredisi bulunmaktadır.

Finansal Kiralama Borçları:

Finansal kiralama borçları
Finansal kiralama faiz gideri
9.

D

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

170.378
(18.486)
151.892

327.966
(39.323)
288.643

ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Yoktur (2007: Yoktur).
10.

T CAR ALACAK VE BORÇLAR
T CAR ALACAKLAR
(Kısa vadeli ticari alacaklar)
Ticari alacaklar
li kili taraflardan ticari alacaklar
li kili taraflardan kredi kartı alacakları
Alacak senetleri
Satı ların vade arındırma tutarı (-)
Di er ticari alacaklar
üpheli ticari alacaklar kar ılı ı (-)

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

112.562.665
8.269.598
4.746.856
14.008.124
(2.083.657)
1.388.691
(1.440.185)
137.452.092

88.749.243
15.527.355
412.352
29.896.963
(1.700.442)
359.849
(946.588)
132.298.732

irket, alacaklarının tahsil edilip edilemeyece ine karar verirken, sözkonusu alacakların kredi kalitesinde, ilk
olu tu u tarihten bilanço tarihine kadar bir de i iklik olup olmadı ını de erlendirir. Çok sayıda mü teriyle
çalı tı ından dolayı irket’in kredi riski da ılmı durumdadır ve önemli bir kredi riski yo unla ması yoktur.
Dolayısıyla, irket yönetimi ekli mali tablolarda yeralan üpheli alacak kar ılı ından daha fazla bir kar ılı a
gerek olmadı ı inancındadır.
Mal satı ı ile ilgili ortalama vade 44 gündür. Bilanço tarihi itibariyle irket’in ticari alacakları içerisinde yeralan
6.007.470 YTL (31 Aralık 2007: 7.635.126) tutarındaki alacakların vadesi geçmi oldu u halde bu alacakların
tahsilat kalitesinde bir de i iklik olmadı ı ve irket yönetimince tahsil edilebilir olarak de erlendirildi inden
dolayı, sözkonusu alacaklara kar ılık ayrılmamı tır. irket’in bu alacaklara ait 686.000 YTL de erinde banka
teminat mektubu ve 348.000 YTL ipote i bulunmaktadır. Sözkonusu alacaklar vadesini ortalama 34 gün
geçmi tir.
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10

T CAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Bahse konu ticari alacakların ya landırması a a ıdaki gibidir:

0-3 ay
3 ay ve üzeri

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

5.478.508
528.962
6.007.470

7.386.027
249.099
7.635.126

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, ticari alacakların 1.440.185 YTL (2007: 946.588 YTL) tutarındaki kısmı için
üpheli alacak kar ılı ı ayrılmı tır. Tahsili üpheli olan alacakların ya landırması a a ıdaki gibidir.

0-3 ay
3 ay ve üzeri

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

101.271
1.338.914
1.440.185

946.588
946.588

üpheli alacaklar kar ılı ındaki hareketler:
1 Ocak30 Haziran 2008
Dönem ba ı bakiyesi
Dönem içinde tahsil edilen tutarlar
Dönem gideri
Dönem sonu bakiyesi
T CAR BORÇLAR
(Kısa vadeli ticari borçlar)
Kısa vadeli ticari borçlar
li kili taraflara ticari borçlar
Verilen ödeme emirleri
Müteahhitlere olan borçlar
Alımların vade arındırma tutarı

1 Ocak30 Haziran 2007

946.588
(91.000)
584.597
1.440.185

760.210
(14.000)
90.025
836.235

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

22.197.205
16.270.269
1.537.934
(79.334)
39.926.074

31.554.074
31.713.447
1.502.502
2.620.660
(104.228)
67.286.455

irket’in tedarikçilerinden yaptı ı alımların ortalama vadesi 22 (2007:31) gündür. irket’in bütün borçlarının
vadesinde ödenmesini sa layacak finansal risk yönetimi politikası bulunmaktadır.
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11.

D

ER ALACAK VE BORÇLAR

D ER ALACAKLAR
(Kısa vadeli di er alacaklar)

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

Vergi alacakları
li kili taraflardan di er alacaklar
üpheli alacaklar
üpheli alacaklar kar ılı ı (-)

1.365.133
224.248
15.216
(15.216)
1.589.381

590.904
15.216
(15.216)
590.904

D ER ALACAKLAR
(Uzun vadeli di er alacaklar)

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

26.915

13.260

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

7.697.500
2.252.350
1.607.159
3.895
8.408.064
443.899
20.412.867

4.194.835
2.596.970
1.595.019
4.211
1.503.540
623.253
10.517.828

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

47.574.072
12.035.627
51.570.050
12.248.540
14.094.551
137.522.840

38.956.054
8.528.891
31.874.239
13.283.452
30.747.192
123.389.828

Verilen depozito
D ER BORÇLAR
(Kısa vadeli di er borçlar)
Ödenecek vergi ve harçlar
Ödenecek SSK primleri
Personele borçlar
Ödenecek bireysel emeklilik sigorta primi
li kili taraflara di er borçlar
Alınan teminatlar

12.

F NANS SEKTÖRÜNDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur (2007:Yoktur).

13.

STOKLAR

lk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Yoldaki mallar

14.

CANLI VARLIKLAR
Yoktur (2007: Yoktur).
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15.

DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER NE L K N VARLIKLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

16.

ÖZKAYNAK YÖNTEM YLE DE ERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

17.

YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER
Yoktur (2007: Yoktur).
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18.

MADD DURAN VARLIKLAR (NET)
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri

5.215.185
-

Demirba lar

Di er maddi
duran
varlıklar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

3.262.473
69.574
-

15.605.437
481.950
(7.998)

5.962.804
704.878
-

51.840.619
28.830.795
-

1.115.036.078
30.122.937
(2.257.712)

12.722.178

-

288.897

-

(45.890.939)

(3.618)

205.103.191

860.442.076

3.332.047

16.368.286

6.667.682

34.780.475

1.142.897.685

(9.277.418)
(115.296)
-

(93.260.902)
(2.774.425)
-

(693.846.319)
(18.354.510)
2.237.265

(2.085.033)
(194.904)
-

(5.720.995)
(750.369)
1.975

(960.515)
(394.279)
-

-

(805.151.182)
(22.583.783)
2.239.240

-

(9.392.714)

(96.035.327)

(709.963.564)

(2.279.937)

(6.469.389)

(1.354.794)

-

(825.495.725)

1 Ocak 2008 itibari ile bakiye

5.215.185

1.711.325

78.951.989

156.101.607

1.177.440

9.884.442

5.002.289

51.840.619

309.884.896

30 Haziran 2008 itibariyle
Net Defter De eri

5.215.185

1.596.029

109.067.864

150.478.512

1.052.110

9.898.897

5.312.888

34.780.475

317.401.960

Maliyet de eri
1 Ocak 2008 açılı bakiyesi
Alımlar
Satı lar
Yapılmakta olan
yatırımlardan transferler
30 Haziran 2008 kapanı
bakiyesi
Birikmi amortismanlar
1 Ocak 2008 açılı bakiyesi
Dönem gideri
Satı lar
30 Haziran 2008 kapanı
bakiyesi

Binalar

Tesis, makina
ve cihazlar

Ta ıtlar

10.988.743
-

172.212.891
14.054
-

849.947.926
21.686
(2.249.714)

-

-

32.876.246

5.215.185

10.988.743

-
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18.

MADD DURAN VARLIKLAR (NET) (devamı)
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri

5.308.360
(93.175)

Di er maddi
duran
varlıklar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

16.990.734
1.874.128
(5.204.819)

3.186.819
1.196.017
-

20.873.854
26.262.475
-

1.036.275.836
29.530.867
(7.342.386)

-

103.766

-

(14.489.962)

(40.991)

820.749.814

3.317.931

13.763.809

4.382.836

32.646.367

1.058.423.326

(88.040.381)
(2.604.041)

(659.643.605)
(17.800.948)

(2.461.336)
(203.243)

(9.624.571)
(628.701)

(411.160)
(226.666)

-

(769.226.521)
(21.578.341)

-

-

1.436.711

405.861

5.146.854

-

-

6.989.426

-

(9.160.210)

(90.644.422)

(676.007.842)

(2.258.718)

(5.106.418)

(637.826)

-

(783.815.436)

1 Ocak 2007 itibari ile bakiye

5.308.360

1.873.605

79.348.025

148.310.933

1.192.716

7.366.163

2.775.659

20.873.854

267.049.315

30 Haziran 2007 itibariyle
Net Defter De eri

5.215.185

1.765.533

76.777.219

144.741.972

1.059.213

8.657.391

3.745.010

32.646.367

274.607.890

Maliyet de eri
1 Ocak 2007 açılı bakiyesi
Alımlar
Satı lar
Yapılmakta olan
yatırımlardan transferler
30 Haziran 2007 kapanı
bakiyesi
Birikmi amortismanlar
1 Ocak 2007 açılı bakiyesi
Dönem gideri
Satı lar
30 Haziran 2007 kapanı
bakiyesi

Binalar

Tesis, makina
ve cihazlar

Ta ıtlar

10.919.073
-

167.388.406
-

807.954.538
44.558
(1.554.582)

3.654.052
153.689
(489.810)

-

6.670

33.235

14.305.300

5.215.185

10.925.743

167.421.641

-

(9.045.468)
(114.742)

-
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18.

MADD DURAN VARLIKLAR (NET) (devamı)
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri a a ıdaki gibidir:
Binalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Ta ıt araçları
Dö eme ve demirba lar

25 yıl
10 yıl
8 yıl
5 yıl
10 yıl

Amortisman giderlerinin 16.907.022 YTL’si (2007: 17.253.011 YTL) satılan malın maliyetine, 451.958
YTL’si (2007: 460.426 YTL) ara tırma-geli tirme giderlerine; 1.542.488 YTL’si (2007:1.253.596 YTL)
pazarlama ve satı giderlerine, 634.687 YTL‘si (2007: 589.952 YTL) genel yönetim giderlerine, 1.607.617
YTL’si (2007: 2.021.356 YTL) stoklara, 1.440.011 YTL’si (2007:Yoktur.) di er faaliyet giderlerine dahil
edilmi tir.
19.

MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET)

Haklar

Özel
maliyetler

Di er maddi
olmayan
varlıklar

Toplam

Maliyet de eri
1 Ocak 2008 açılı bakiyesi
Alımlar
Leasing yoluyla alınan varlıklar
Satı lar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

17.404.166
3.294.121
-

971.958
8.500
-

15.520.884
47.244
161.253
(23.609)
3.618

33.897.008
3.349.865
161.253
(23.609)
3.618

30 Haziran 2008 kapanı bakiyesi

20.698.287

980.458

15.709.390

37.388.135

Birikmi itfa payları
1 Ocak 2008 açılı bakiyesi
Dönem gideri
Satı lar

(5.832.090)
(1.792.741)
-

(417.955)
(59.679)
-

(10.500.027)
(1.185.934)
16.133

(16.750.072)
(3.038.354)
16.133

30 Haziran 2008 kapanı bakiyesi

(7.624.831)

(477.634)

(11.669.828)

(19.772.293)

1 Ocak 2008 itibariyle net defter de eri

11.572.076

554.003

5.020.857

17.146.936

30 Haziran 2008 itibariyle net defter de eri

13.073.456

502.824

4.039.562

17.615.842
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19.

MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (devamı)

Haklar

Özel
maliyetler

Di er maddi
olmayan
varlıklar

Toplam

9.801.420
3.444.469
(211)
-

971.958
-

14.337.810
79.803
199.248
40.991

25.111.188
3.524.272
199.248
(211)
40.991

30 Haziran 2007 kapanı bakiyesi

13.245.678

971.958

14.657.852

28.875.488

Birikmi itfa payları
1 Ocak 2007 açılı bakiyesi
Dönem gideri
Satı lar

(3.359.345)
(1.050.073)
211

(300.009)
(58.972)
-

(8.300.961)
(1.075.308)
-

(11.960.315)
(2.184.353)
211

30 Haziran 2007 kapanı bakiyesi

(4.409.207)

(358.981)

(9.376.269)

(14.144.457)

1 Ocak 2007 itibariyle net defter de eri

6.442.075

671.949

6.036.849

13.150.873

30 Haziran 2007 itibariyle net defter de eri

8.836.471

612.977

5.281.583

14.731.031

Maliyet de eri
1 Ocak 2007 açılı bakiyesi
Alımlar
Leasing yoluyla alınan varlıklar
Satı lar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

Maddi olmayan varlıklar için kullanılan itfa süresi 5-8 yıldır.
tfa giderlerinin 663.290 YTL’si (2007: 693.762 YTL) satılan malın maliyetine, 21.755 YTL’si (2007: 18.200
YTL) ara tırma-geli tirme giderlerine, 2.033.903 YTL’si (2007: 1.241.276 YTL) pazarlama ve satı giderlerine,
199.836 YTL‘si (2007: 149.834 YTL) genel yönetim giderlerine, 63.070 YTL’si (2007: 81.281 YTL) stoklara,
56.500 YTL’si (2007:0) di er faaliyet giderlerine dahil edilmi tir.
20.

EREF YE
Yoktur ( 2007 : Yoktur).

21.

DEVLET TE V K VE YARDIMLARI
Yoktur ( 2007 : Yoktur).
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22.

KAR ILIKLAR, KO ULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ KAR ILIKLARI

23.

BORÇ KAR ILIKLARI
(Kısa vadeli yükümlülükler)

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

Özürlü / eski hükümlü kar ılı ı
Bayi ciro pirimi kar ılı ı
hracat komisyonları
Garanti gider kar ılı ı
Di er kar ılıklar

2.486.352
11.903.129
3.054.000
1.561.058
701.779
19.706.318

2.288.228
2.345.372
433.276
5.066.876

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

4.396.565

4.209.955

TAAHHÜTLER

Verilen teminat mektupları

irket’in 19 Ocak 2005 tarihli ve 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecek 251.646.940 YTL tutarında, tesviimodernizasyon-yenileme yatırımı için yatırım te vik belgesi bulunmaktadır. Te vik belgesi kapsamında yurtiçi
ve yurtdı ı yatırım malları alımları ile ilgili Katma De er Vergisi istisnası ile Avrupa Birli i Ülkeleri dı ındaki
ülkelerden ithal edilen yatırım mallarında gümrük vergisi istisnası bulunmaktadır.
irket’in 31 Ocak 2005 tarihinde T.C. Ba bakanlık Hazine Müste arlı ı Yabancı Sermaye Genel
Müdürlü ü’nden alınan yatırım te vik belgesi kapsamında, 31 Aralık 2009 tarihine kadar tamamlaması
gereken 58.746.440 YTL tutarında yatırım taahhüdü bulunmaktadır.
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24.

KIDEM TAZM NATI KAR ILI I

Kıdem Tazminatı Kar ılı ı

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

16.942.976

15.480.108

Yürürlükteki Kanunu hükümleri uyarınca, çalı anlardan kıdem tazminatına hak kazanacak ekilde i sözle mesi
sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülü ü vardır. Ayrıca, halen
yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 A ustos 1999
tarih, 4447 sayılı yasalar ile de i ik 60’ıncı maddesi hükmü gere ince kıdem tazminatını alarak i ten ayrılma
hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülü ü bulunmaktadır.
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.087,92 YTL (31 Aralık 2007: 2.030,19 YTL)
tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir.
Kıdem tazminatı yükümlülü ü, irketin çalı anların emekli olmasından do an gelecekteki olası yükümlülü ün
bugünkü de erinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalı anlara Sa lanan Faydalar”), irketin
yükümlülüklerini tanımlanmı fayda planları kapsamında aktüeryal de erleme yöntemleri kullanılarak
geli tirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar a a ıda belirtilmi tir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülü ün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla,
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. 30
Haziran 2008 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar ılıklar, çalı anların emeklili inden kaynaklanan gelece e ait
olası yükümlülü ünün bugünkü de eri tahmin edilerek hesaplanır. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle kar ılıklar
yıllık %5 enflasyon oranı ve %11 iskonto oranı varsayımına göre, %5,71 reel iskonto oranı ile hesaplanmı tır (31
Aralık 2007: %5,71 reel iskonto oranı). ste e ba lı i ten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, irket’e kalacak olan
kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmı tır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup,
irket’in kıdem tazminatı kar ılı ının hesaplanmasından 1 Temmuz 2008 tarihinde geçerli olan 2.173,19 YTL
olan tavan tutarı göz önüne alınmı tır.
1 Ocak1 Ocak30 Haziran 2008
30 Haziran 2007
1 Ocak itibariyle kar ılık
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminat
30 Haziran itibariyle kar ılık
25.

15.480.108
2.019.283
441.077
(997.492)
16.942.976

EMEKL L K PLANLARI
Yoktur (2007: Yoktur).
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13.223.231
1.777.149
376.772
(821.742)
14.555.410

BR SA BRIDGESTONE SABANCI
LAST K SANAY VE T CARET A. .
30 HAZ RAN 2008 TAR H T BAR YLE
MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir).

26.

D

ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

28.814.314
1.255.436
4.134.856
1.447.782
1.088.911
264.355
37.005.654

6.611.116
955.486
1.554.152
4.184.600
1.869.658
43.593
125.894
15.344.499

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

3.446.742
38.497
3.485.239

2.259.548
2.259.548

Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

Personel gider kar ılıkları
Alınan sipari avansları
Ortaklara borçlar
Di er çe itli yükümlülükler

3.407.704
770.067
156.542
9.678
4.343.991

212.743
121.270
1.295
335.308

Di er Kısa Vadeli Varlıklar
Verilen sipari avansları
Personelden alacaklar
Gelecek dönemlere ait giderler
Devreden KDV
adesi talep edilen KDV
Satıcılara verilen avanslar
Di er

Di er Uzun Vadeli Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar için verilen sipari avansları
Di er

Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler
Yoktur (2007:Yoktur).
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir).

27.

ÖZKAYNAKLAR
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle sermaye yapısı a a ıdaki gibidir:
Ortaklar
H.Ö Sabancı Holding A. .
Bridgestone Corporation
Di er
Nominal sermaye

(%)

30 Haziran
2008

(%)

31 Aralık
2007

43,63
43,63
12,74
100,00

3.246.619
3.246.619
948.637
7.441.875

43,63
43,63
12,74
100,00

3.246.619
3.246.619
948.637
7.441.875

irketin 2008 yılındaki sermayesi 744.187.500 adet hisseden olu maktadır (2007: 744.187.500 hisse).
Hisselerin nominal de eri hisse ba ına 1 YKR’dir (2007: hisse ba ı 1 YKR).

Sermaye enflasyon düzeltme farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmı yedekler
Geçmi yıl kar/zararları

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

352.660.701
4.903
19.414.285
5.991.817

352.660.701
4.903
14.289.522
227.916

Kardan ayrılan kısıtlanmı yedekler yasal yedeklerden olu maktadır.
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden olu maktadır.
Birinci tertip yasal yedek ödenmi /çıkarılmı sermayenin %20’sine eri ene kadar, geçmi dönem ticari karından
yıllık %5 oranında ayrılır. kinci tertip yasal yedek akçe toplam temettü tutarından irketin ödenmi /çıkarılmı
sermayesinin %5’i dü üldükten sonra kalan tutarın onda biridir.
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28.

SATI LAR VE SATI LARIN MAL YET
SATI GEL RLER

Yurt içi satı lar
Yurt dı ı satı lar
Satı iadeleri (-)
Satı iskontoları (-)
Satı lardan di er indirimler (-)

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

283.744.391
121.869.247
(1.519.565)
(25.906.736)
(10.563.980)
367.623.357

153.046.469
56.790.339
(987.735)
(13.319.343)
(5.270.299)
190.259.431

258.972.816
126.954.625
(1.049.780)
(24.382.149)
(7.838.938)
352.656.574

145.479.990
62.136.733
(623.263)
(13.619.237)
(4.487.468)
188.886.755

(193.944.156)
(26.700.833)
(39.833.036)
(19.240.999)
4.465.446
19.822.344
(255.431.234)
(16.024.436)
(271.455.670)

(87.185.932)
(12.085.006)
(17.528.565)
(8.903.397)
3.183.786
(8.284.096)
(130.803.210)
(9.027.225)
(139.830.435)

(197.938.414)
(24.653.284)
(37.623.374)
(20.049.410)
1.600.861
27.791.247
(250.872.374)
(16.697.276)
(267.569.650)

(98.417.238)
(12.692.671)
(18.534.275)
(10.131.412)
1.344.120
5.813.078
(132.618.398)
(8.203.399)
(140.821.797)

SATI LARIN MAL YET (-)
lk madde ve malzeme giderleri (-)
Direkt i çilik giderleri (-)
Genel üretim giderleri (-)
Amortisman giderleri (-)
Yarı mamul stoklarındaki de i im
Mamul stoklarındaki de i im
Satılan mamullerin maliyeti (-)
Satılan ticari malların maliyeti (-)
Satı ların maliyeti (-)
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30 HAZ RAN 2008 TAR H T BAR YLE
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29.

ARA TIRMA VE GEL T RME G DERLER , PAZARLAMA, SATI VE DA ITIM G DERLER ,
GENEL YÖNET M G DERLER
Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-)
Personel Giderleri (-)
Enerji (-)
Amortisman Gideri (-)
Reklam Gideri (-)
Sigorta (-)
Royalty (-)
Hatalı Lastik Tazminatı Gideri (-)
Nakliye ve Depolama Gideri (-)
Malzeme Kullanımı ve Genel Giderler (-)

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

(5.291.022)
(335.872)
(3.576.391)
(14.674.407)
(1.318.946)
(8.961.288)
(1.161.396)
(3.299.498)
(4.645.493)
(43.264.313)

(2.487.553)
(157.908)
(1.883.907)
(9.530.142)
(671.997)
(4.857.504)
(286.045)
(1.703.688)
(2.659.195)
(24.237.939)

(5.017.293)
(163.885)
(2.494.872)
(16.047.347)
(1.420.000)
(8.256.321)
(4.535.222)
(2.860.956)
(4.044.583)
(44.840.479)

(2.391.525)
(87.608)
(1.335.466)
(9.741.294)
(676.741)
(4.623.786)
(1.359.212)
(1.549.412)
(2.225.799)
(23.990.843)
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BR SA BRIDGESTONE SABANCI
LAST K SANAY VE T CARET A. .
30 HAZ RAN 2008 TAR H T BAR YLE
MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir).

29.

ARA TIRMA VE GEL T RME G DERLER , PAZARLAMA, SATI VE DA ITIM G DERLER ,
GENEL YÖNET M G DERLER (devamı)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Personel Giderleri (-)
Enerji (-)
Amortisman Gideri (-)
Sigorta (-)
Malzeme Kullanımı ve Genel Giderler (-)

Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-)
Personel Giderleri (-)
Enerji (-)
Amortisman Gideri (-)
Sigorta (-)
Malzeme Kullanımı ve Genel Giderler (-)

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

(8.870.149)
(107.533)
(834.523)
(97.695)
(5.746.872)
(15.656.772)

(5.171.213)
(58.102)
(419.576)
(49.425)
(3.474.170)
(9.172.486)

(6.218.274)
(96.809)
(739.786)
(103.879)
(4.838.386)
(11.997.134)

(2.983.624)
(59.696)
(374.291)
(51.776)
(2.430.567)
(5.899.954)

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

(2.012.831)
(320.877)
(473.713)
(41.046)
(491.816)
(3.340.283)

(982.654)
(155.559)
(236.184)
(20.484)
(249.392)
(1.644.273)

(2.109.292)
(289.751)
(478.626)
(51.487)
(525.329)
(3.454.485)

(991.686)
(149.072)
(239.893)
(25.853)
(313.311)
(1.719.815)
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30.

N TEL KLER NE GÖRE G DERLER

Personel Giderleri (-)
Enerji (-)
Amortisman Gideri (-)
Reklam Gideri (-)
Sigorta (-)
Royalty (-)
Hatalı Lastik tazminatı Gideri (-)
Nakliye ve Depolama Gideri (-)
Malzeme Kullanımı ve Genel Giderler (-)

31.

D

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

(16.174.002)
(764.282)
(4.884.627)
(14.674.407)
(1.457.687)
(8.961.288)
(1.161.396)
(3.299.498)
(10.884.181)
(62.261.368)

(8.641.420)
(371.569)
(2.539.667)
(9.530.142)
(741.906)
(4.857.504)
(286.045)
(1.703.688)
(6.382.757)
(35.054.698)

(13.344.859)
(550.445)
(3.713.284)
(16.047.347)
(1.575.366)
(8.256.321)
(4.535.222)
(2.860.956)
(9.408.298)
(60.292.098)

(6.366.835)
(296.376)
(1.949.650)
(9.741.294)
(754.370)
(4.623.786)
(1.359.212)
(1.549.412)
(4.969.677)
(31.610.612)

ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DERLER
1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

Di er gelirler ve karlar

784.639

331.833

797.416

284.067

Di er gider ve zararlar

(3.896.749)

(3.308.923)

(1.228.763)

(1.049.354)

(*)

irketimizde 31.05.2008 günü ba layan grev, tarafların anla ması sonucunda 13.06.2008 tarihinde sona ermi olup, söz konusu döneme ait 1.496.511 YTL
amortisman gideri ve 1.274.206 YTL sabit üretim giderleri olmak üzere toplam 2.770.717 YTL di er gider ve zararlar hesabına kaydedilmi tir.
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32.

F NANSAL GEL RLER
1 Ocak30 Haziran 2008
Satı lar vadeden arındırma faiz gelirleri
Kambiyo karları
Finansal duran varlık satı geliri
Banka faiz gelirleri
Ticari alacaklardan elde edilen faiz geliri

33.

1 Nisan30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

1 Nisan30 Haziran 2007

8.396.044
9.222.830
11.585
241.372

4.376.005
2.555.096
4.159
117.227

8.475.366
2.329.719
3.050.804
11.533
308.702

4.561.398
1.178.444
3.050.804
5.184
118.587

17.871.831

7.052.487

14.176.124

8.914.417

1 Ocak30 Haziran 2008
(5.373.765)
(12.061.111)
(2.373.875)
(37.155)
(19.845.906)

1 Nisan30 Haziran 2008
(3.249.398)
(2.745.150)
(1.321.368)
(19.478)
(7.335.394)

1 Ocak30 Haziran 2007
(3.517.752)
(1.220.978)
(2.450.313)
(17.872)
(7.206.915)

1 Nisan30 Haziran 2007
(2.198.895)
(391.016)
(1.389.608)
(10.932)
(3.990.451)

F NANSAL G DERLER

Kambiyo zararları
Krediler, faiz, kur farkı ve komisyon giderleri
Alı ların vade arındırma faiz gideri
Finansal kiralama faizleri
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34.

SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL YETLER
Yoktur (2007:Yoktur.)

35.

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (ERTELENM
DAH L)

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

DÖNEM KARI VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜ Ü

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

Kurumlar vergisi provizyonu
Pe in ödenen kurumlar vergisi
Vergi alacakları (-) / vergi yükümlülü ü

6.324.528
(7.689.661)
(1.365.133)

15.522.228
(13.855.747)
1.666.481

Kurumlar Vergisi
irket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. irketi’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ili kin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli kar ılıklar ayrılmı tır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerle ik irketlerden alınan
temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri dü üldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır
2008 yılında uygulanan vergi oranı %20’dir (2007: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a amasında kurum kazançları üzerinden
%20 oranında geçici vergi hesaplanmı tır (2007: %20).
Zararlar, gelecek yıllarda olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek üzere, maksimum 5 yıl ta ınabilir. Ancak
olu an zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda olu an karlardan dü ülemez.
Türkiye’de vergi de erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla ma prosedürü bulunmamaktadır.
irketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1 Nisan – 25 Nisan tarihleri arasında vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek de i tirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, da ıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı irketlerin Türkiye’deki ubelerine da ıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm irketlerde %10 olarak ilan edilmi tir. Bu oran, 23 Temmuz 2006
tarihi itibarıyle %15 olarak de i tirilmi tir. Da ıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi
stopajına tabi de ildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmı yatırım te vik belgelerine istinaden yararlanılan
yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan te vik
belgesi yatırım harcamalarından irketlerin üretim faaliyetiyle do rudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir
kazançtan dü ülebilir. Yararlanılan te vik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
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35.

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (ERTELENM
DAH L) (devamı)

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Gelir Vergisi Stopajı: (devamı)
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmı tır. Ancak,
irketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
yararlanamadı ı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan dü ülmek
üzere sonraki yıllara ta ınabilir. Bununla birlikte, ta ınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait kazançlarından indirebilirler. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki
dönemlere devri mümkün de ildir.
irketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, ta ınan yatırım indirimini
vergilendirilebilir kazançlarından dü tükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır.
Ta ınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate
alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.
irket yönetimi yatırım indiriminden faydalanmayı planlamadı ından 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle kurumlar
vergisi oranını %20 olarak uygulamı tır.
Enflasyona Göre Düzeltilmi Vergi Hesaplamaları:
2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna ba lı olarak amortismanlarının senelik olarak
yeniden de erlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmi tutarları
üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı
Kanun ile Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak
ekilde; enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ula ması durumunda uygulanmasını gerekmektedir.
Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standardındaki hükümlerden önemli ölçüde farklılık göstermemektedir. 2004 yılı için enflasyon
belirli kriterleri a tı ı için 5024 sayılı kanuna göre irket enflasyon düzeltmesi yapmı olup bu bakiyeler 1 Ocak
2005 tarihi itibariyle yasal kayıtlar için açılı bakiyesi olarak alınmı tır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılında
kanunun belirledi i kriterler gerçekle medi i için irket’in 2005, 2006, 2007 ve 2008 tarihli yasal mali
tablolarına enflasyon muhasebesi uygulanmamı tır.
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35.

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (ERTELENM
DAH L) (devamı)
ERTELENM

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜ Ü

Ertelenmi Vergi Varlıkları
Yoktur ( 2007: Yoktur).
Ertelenmi Vergi Yükümlülü ü
Ertelenmi Vergi:
irket vergiye esas yasal mali tabloları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre
hazırlanmı mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmi
vergi aktifi ve pasifini muhasebele tirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmakta olup a a ıda açıklanmaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen
farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, stoklar,
kıdem tazminatı kar ılı ı, ticari alacak ve borçların reeskontu ile hediye puan kar ılı ı tutarları üzerinden
hesaplanmaktadır.
Ertelenmi vergi hesaplamalarında kullanılan vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2007: %20).
Ertelenmi vergi (aktifleri)/ pasifleri:
Ticari alacakların reeskontu
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Garanti gider kar ılı ı
Personel gider kar ılı ı
Ticari borçların reeskontu
Maddi duran varlıkların de erlemesi
Stok de erlemesi

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

(416.731)
(3.388.595)
(312.212)
(442.619)
15.867
6.153.118
88.776
1.697.604

(340.088)
(3.096.022)
(469.074)
20.846
6.322.172
23.308
2.461.142

1 Ocak30 Haziran 2008

Ertelenmi vergi pasifi hareketleri:
1 Ocak, açılı bakiyesi
Ertelenmi vergi (gelir)/gideri
30 Haziran, kapanı bakiyesi

2.461.142
(763.538)
1.697.604
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36.

H SSE BA INA KAZANÇ
2008 ve 2007 yılları ilk 6 ay için
hesaplamaları a a ıdaki gibidir :

irket hisselerinin a ırlıklı ortalaması ve birim hisse ba ına kar
1 Ocak30 Haziran
2008

30 Haziran itibariyle sermaye-YTL

1 Ocak30 Haziran
2007

1 Nisan30 Haziran
2007

7.441.875

7.441.875

7.441.875

7.441.875

23.259.144

10.020.416

25.989.124

17.457.315

14.410

6.057

15.666

10.307

1 YTL nominal de erli adi
hisseye isabet eden kazanç (YTL)

2,93

1,27

3,28

2,21

1 YTL nominal de erli adi hisseye
isabet eden kazanç (%)

293

127

328

221

Net kar (YTL)
ntifa hisse senedi sahiplerine
(100 adet) isabet eden kazanç
(YTL)

37.

1 Nisan30 Haziran
2008

L K L TARAF AÇIKLAMALARI
L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ticari alacaklar (*)
Ortaklar
Bridgestone Corporation

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

5.269.436

5.887.023

301.990
2.103.708
594.464
8.269.598

6.567.774
2.279.137
793.421
15.527.355

4.746.856

412.352

46.399
-

439.311
15.774

68.056
109.793
224.248

78.430
57.389
590.904

Di er ili kili taraflar
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satı ve Ar A.
Temsa Sanayi ve Ticaret A. .
Di er
Kredi kartı alacakları
Akbank
Di er alacaklar
Bridgestone Corporation
Temsa Sanayi ve Ticaret A.
Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi
San. ve Tic. A. .
Di er
(*)

irketin ili kili taraflardan ticari alacakları, yurtiçi ve yurtdı ı lastik satı ından olu maktadır.
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37.

L K L TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
L K L TARAFLARA BORÇLAR
Ticari borçlar (*)
Ortaklar
Bridgestone Corporation

30 Haziran
2008

31 Aralık
2007

613.102

1.941.032

1.906.239
6.501.187
1.130.160

3.056.557
15.605.225
4.839.659

3.256.509

4.318.740

738.837
783.823
1.340.412
16.270.269

385.093
227.477
1.339.664
31.713.447

7.825.635

1.203.077

120.047

120.238

79.468

23.465

346.386
36.528
582.429

140.263
16.497
300.463

8.408.064

1.503.540

Di er ili kili taraflar
Enerjisa Enerji Üretim A. .
Brigdestone Singapore Pte. Ltd.
Beksa Çelik Kord Sanayi ve Tic. A. .
Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi
San. ve Tic. A. .
Aksigorta A.
Naklog Lojistik ve Servis Hiz.Tic.Ltd. ti
Di er

Royalty borçları
Bridgestone Corporation
Di er borçlar
Bridgestone Corporation
Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi
San. ve Tic. A. .
Exsa UK Limited
Di er

Di er Borçlar Toplam

(*) irketin ili kili taraflara ticari borçları a ırlıklı olarak hammade alımından olu maktadır.
Banka mevduatları
Akbank T.A. .

4.079.553

2.420.203

76.076.940
151.892
76.228.832

34.439.922
288.643
34.728.565

li kili taraflara finansal borçlar
Akbank T.A. .
Ak Finansal Kiralama A. .
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37.

L K L TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak30 Haziran 2008

li kili taraflara satı lar
Bridgestone Corporation
Exsa Export Sanayi Mamul Satı ve Ar . A. .
Di er

1 Ocak30 Haziran 2007

54.170.866
8.720.008
62.890.874

63.620.333
48.038.474
5.682.341
117.341.148

18.953.207
57.549.569
13.700.178
16.031.089
11.420.951
8.953.504
126.608.498

28.841.668
51.541.903
15.041.840
15.436.298
15.198.495
5.133.353
131.193.557

li kili taraflardan alımlar
Beksa Çelik Kord Sanayi ve Tic. A. . (*)
Bridgestone Singapore Pte Ltd. (**)
Bridgestone Corporation
Enerjisa Enerji Üretim A. .
Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi San. ve Tic. A. .
Di er

(*) Beksa Çelik Kord Sanayi ve Tic. A. ’den hammadde alımı yapılmaktadır.
(**) Bridgestone Singapore Pte Ltd.’den hammade alımı yapılmaktadır.
li kili taraflardan hizmet alımları
Naklog Lojistik ve Servis Hiz. Tic. Ltd. ti
Aksigorta A. .
Bimsa Uluslararası ,Bilgi ve Yön. Sis. A. .
Di er

7.409.757
3.348.212
1.471.997
2.947.504
15.177.470

7.357.007
3.085.229
1.306.375
2.282.236
14.030.847

5.268.075
630.740
486.542
693.214
7.078.571

5.851.620
1.073.302
511.488
7.436.410

li kili taraflardan sabit kıymet alımları
Bridgestone Corporation (*)
Bimsa Uluslararası , Bilgi ve Yön. Sis. A. .
Temsa
Di er

(*) Bridgestone Corporation’dan a ırlıklı olarak üretim makinesi alınmaktadır.
li kili taraflardan faiz gelirleri
Akbank T.A. .

10.417

11.127

4.277.699
37.155
4.314.854

1.037.084
17.872
1.054.956

li kili taraflara ödenen faiz giderleri
Akbank T.A. .
Ak Finansal Kiralama A. .
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37.

L K L TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak30 Haziran 2008

1 Ocak30 Haziran 2007

44.250
75.728
45.318
165.296

35.154
68.075
31.226
134.455

534.975
2.135.495
77.816
2.748.286

4.384.988
1.287.908
35.526
5.708.422

Aksigorta A. .
Exsa UK Limited

176.510
176.510

139.916
328.681
468.597

Üst düzey idari personele ödenen ücretler

965.106

930.358

li kili taraflara ödenen kira giderleri
H.Ö. Sabancı Holding A. .
Temsa A. .
Aksigorta A. .
li kili taraflara ödenen di er giderler
Exsa Export Sanayi Mamul Satı ve Ar . A. .
Exsa UK Limited
Di er

li kili taraflardan di er gelirler
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38.

F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL

VE DÜZEY

(a) Sermaye risk yönetimi
irket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili ini sa lamaya çalı ırken, di er yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
irket’in sermaye yapısı Not: 8’de açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Not:27’de
açıklanan çıkarılmı sermaye, yedekler ve geçmi yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden
olu maktadır.
irket’in genel stratejisi 2007 yılından beri aynı ekilde devam etmektedir.
(b) Finansal risk yönetimindeki hedefler
irket’in finansman bölümü; ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal
piyasalara eri imin düzenli bir ekilde sa lanmasından ve irket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal
risklerin seviyesini ve büyüklü ünü takip etmekten sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz
kuru riski, gerçe e uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz
oranı riskini kapsar.
irket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteli indeki finansal araçların da dahil oldu u) yoktur
ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
(c) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle irket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki de i iklikler ile ilgili finansal risklere
maruz kalmaktadır. irket düzeyinde kar ıla ılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre
ölçülmektedir.
Cari yılda irket’in maruz kaldı ı piyasa riskinde ya da kar ıla ılan riskleri ele alı yönteminde veya bu
riskleri nasıl ölçtü üne dair kullandı ı yöntemde, önceki seneye gore bir de i iklik olmamı tır.
(d) Di er fiyat riskleri
irket’in raporlama tarihi itibari ile hisse senedi yatırımı yoktur. Bu nedenle hisse senedi fiyat riskine maruz
de ildir.
(e) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözle meye ba lı yükümlülü ünü yerine getirememesi nedeniyle irket’e
finansal bir kayıp olu turması riski, kredi riski olarak tanımlanır. irket, yalnızca kredi güvenirlili i olan
taraflarla i lemlerini gerçekle tirme ve mümkün oldu u durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi
riskini azaltmaya çalı maktadır. irket’in maruz kaldı ı kredi riskleri ve mü terilerin kredi dereceleri devamlı
olarak izlenmektedir. Kredi riski, mü teriler için belirlenen ve irket yönetimi tarafından incelenen ve
onaylanan sınırlar aracılı ıyla kontrol edilmektedir.
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38.

F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL

VE DÜZEY (devamı)

(e) Kredi riski yönetimi (devamı)
Ticari alacaklar, çe itli sektörler ve co rafi alanlara da ılmı , çok büyük sayıda mü terileri kapsamaktadır.
Mü terilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi de erlendirmeleri yapılmaktadır. irket’in,
herhangi bir mü teriden kaynaklanan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.
Ekli mali tablolarda sunulan finansal varlıkların de er dü ü kar ılıkları dü üldükten sonraki bilançoda
gösterilen de erleri, irket’in maksimum kredi riskini göstermektedir.
(f) Kur riski yönetimi
irket’in yabancı para cinsinden parasal varlıkları ve parasal yükümlülükleri
Toplam Bazında;

A.Döviz cinsinden varlıklar
B.Döviz cinsinden yükümlülükler
Net döviz pozisyonu (A-B)

30 Haziran 2008
(YTL Tutarı)

31 Aralık 2007
(YTL Tutarı)

21.129.883
107.383.909
(86.254.026)

9.002.566
44.766.180
(35.763.614)

Döviz Bazında Ayrıntılı:
30 Haziran 2008
Varlıklar

Döviz Cinsi
ABD Doları
Avro
JPY
GBP

Döviz Tutarı
4.956.260
6.135.220
2.203.843
1.324.064

Toplam
Yükümlülükler

31 Aralık 2007
YTL Tutarı
6.064.976
11.823.182
25.309
3.216.416

Döviz Cinsi
ABD Doları
Avro
JPY
GBP

21.129.883
ABD Doları
Avro
JPY
GBP

Toplam

8.072.788
50.421.091
12.226.829
81.649

9.878.671
97.166.484
140.413
198.341
107.383.909

Toplam hracat Tutarı
Toplam thalat Tutarı
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Döviz Tutarı YTL Tutarı
2.258.689 2.630.695
3.716.291 6.355.601
1.581.955
16.261
4
9
9.002.566

ABD Doları
Avro
JPY
GBP

2.148.062 2.501.848
24.571.234 42.021.724
16.797.928
172.666
30.071
69.942
44.766.180

30 Haziran 2008
(YTL Tutarı)

30 Haziran 2007
(YTL Tutarı)

121.869.247
131.757.125

126.954.625
135.617.086
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38.

F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL

VE DÜZEY (devamı)

(f) Kur riski yönetimi (devamı)
Kur riskine duyarlılık
irket, ba lıca ABD Doları, AVRO ve Japon Yeni cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
A a ıdaki tablo irket’in ABD Doları, AVRO ve GBP kurlarındaki %10’luk artı a olan duyarlılı ını
göstermektedir. Negatif tutar net kardaki azalı ı; pozitif tutar net kardaki artı ı ifade eder.
ABD Doları etkisi (i)
1 Ocak1 Ocak30 Haziran
30 Haziran
2008
2007
Kar/zarar

(305.096)

(287.086)

AVRO etkisi (ii)
1 Ocak1 Ocak30 Haziran
30 Haziran
2008
2007
(6.827.464)

(2.791.058)

GBP etkisi (iii)
1 Ocak1 Ocak30 Haziran
30 Haziran
2008
2007
241.446

2.660

(i) Dönemsonu itibari ile açık olan ABD doları cinsinden alacak ve borçlara ili kindir.
(ii) Dönemsonu itibari ile açık olan Avro cinsinden alacak ve borçlara ili kindir.
(iii) Dönemsonu itibari ile açık olan GBP cinsinden alacak ve borçlara ili kindir.
E er YTL, ABD Doları, Avro ve GBP kar ısında %10 de er kazanırsa tutarlar yukarıdaki tablo ile aynı
olmakla beraber, net kara olan etkisi ters yönde olacaktır.
(g) Faiz oranı riski yönetimi
irket’in sabit ve de i ken faiz oranları üzerinden borçlanması,
bırakmaktadır.

irket’i faiz oranı riskine maruz

irket’in maruz kaldı ı, finansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları, 8 nolu dipnotta finansal borçlar
bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmı tır.
Raporlama tarihinde faiz oranlarında % 0,5’lik bir dü ü /yükseli olması ve di er tüm de i kenlerin sabit
tutulması durumunda 30 Haziran 2008 tarihinde irket’in net karı 193.353 YTL de erinde artacak/azalacaktır
(2007 yılında 83.880 YTL de erinde artı /azalı olacaktır).
(h) Likidite risk yönetimi
irket Yönetimi kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi
olu turmu tur. irket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin e le tirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını
sa layarak, likidite riskini yönetmektedir.
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38.

F NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R SKLER N N TEL

VE DÜZEY (devamı)

(h) Likidite risk yönetimi (devamı)
Likidite tabloları
A a ıdaki tablo, irket’in türev niteli inde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade da ılımını
göstermektedir. A a ıdaki tablolar, irket’in yükümlülükleri yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi
gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmı tır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
a a ıdaki tabloya dahil edilmi tir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına sebep
olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmi olup, bilançodaki finansal
yükümlülüklerin bilanço de erine dahil edilmemi tir.
30 Haziran 2008
Krediler
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar
li kili taraflara di er
borçlar
31 Aralık 2007
Krediler
Finansal kiralama borçları
Ticari borçlar
li kili taraflara di er
borçlar

1 aydan az
25.688.107
33.598
20.729.257

1-3 ay

1-5 yıl

24.915.744 43.817.808 64.236.104
47.618
70.676
19.276.151
-

8.408.064
3.324.085
46.667
29.185.152

3 ay-1 yıl

-

Düzeltmeler Bilanço de eri
(11.007.505)
(79.334)

147.650.258
151.892
39.926.074

-

-

-

8.408.064

26.707.566 36.734.848
129.784
112.192
38.205.531
-

-

(2.097.892)
(104.228)

64.668.607
288.643
67.286.455

-

1.503.540

1.503.540

-
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39.

F NANSAL ARAÇLAR (GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL R SKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVES NDEK
AÇIKLAMALAR)
Finansal araçların sınıfları ve gerçe e uygun de erleri

30 Haziran 2008

Gerçe e uygun
de er farkı kar
ve zarara
tfa edilmi de erinden
yansıtılan
gösterilen
varlıklar
finansal varlıklar

Krediler ve
alacaklar

tfa edilmi
de erinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter de eri

Gerçe e uygun de eri

Dipnot

-

-

7.129.586
375.196

7.129.586
375.196

6
7

137.452.092

-

137.452.092

137.452.092

10

224.248

-

224.248

224.248

11

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar

7.129.586
-

375.196
-

-

-

Finansal borçlar

-

-

-

147.802.150

147.802.150

147.802.150

8

Ticari borçlar

-

-

-

39.926.074

39.926.074

39.926.074

10

-

-

-

8.408.064

8.408.064

8.408.064

11

li kili taraflardan di er alacaklar
Finansal yükümlülükler

li kili taraflardan di er borçlar
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39.

F NANSAL ARAÇLAR (GERÇE E UYGUN DE ER AÇIKLAMALARI VE F NANSAL R SKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇECES NDEK
AÇIKLAMALAR) (devamı)
Finansal araçların sınıfları ve gerçe e uygun de erleri (devamı)

31 Aralık 2007

tfa edilmi de erinden
gösterilen
finansal varlıklar

Gerçe e uygun
de er farkı kar
ve zarara
yansıtılan
varlıklar

Krediler ve
Alacaklar

tfa edilmi
de erinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter de eri

Gerçe e uygun
de eri

Dipnot

132.298.732

-

3.626.011
350.138
132.298.732

3.626.011
350.138
132.298.732

6
7
10

590.904

-

590.904

590.904

11

-

64.957.250
67.286.455
1.503.540

64.957.250
67.286.455
1.503.540

64.957.250
67.286.455
1.503.540

8
10
11

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
li kili taraflardan di er
alacaklar

3.626.011
-

350.138
-

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
li kili taraflara di er borçlar

-

-
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40.

B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR
Yoktur.(2007:Yoktur.)

41.

F NANSAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN D ER HUSUSLAR
irket’in 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ve 30 Haziran 2008 ve 2007 tarihlerinde sona
eren altı aylık ara dönemlere ait finansal tabloları SPK’nın 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlamı oldu u Seri XI,
No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” (“Tebli ”) esas alınarak ilk kez
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemde hazırlanmı tır. irket’in Tebli uyarınca
hazırlamı oldu u, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sona eren bilançosu ve 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren
altı aylık ara döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak de i im tablosunda, Tebli uyarınca
hazırlanan aynı tarihli finansal tabloların sunumu ile uygunluk sa laması açısından a a ıdaki sınıflandırmalar
yapılmı tır:
31 Aralık 2007

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Hazır De erler
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
li kili Taraflardan Alacaklar
Di er Alacaklar
Stoklar
Di er Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran
Varlıklar
Ticari Alacaklar
Di er Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Di er Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

Daha önce
raporlanan

Sınıflamalar

Seri XI, No:29'a
uygun hazırlanmı

275.600.112
4.388.501
116.402.617
16.118.259
1.041.676
130.000.945
7.648.114

(4.388.501)
3.626.011
350.138
15.896.115
(16.118.259)
(450.772)
(6.611.117)
7.696.385

275.600.112
3.626.011
350.138
132.298.732
590.904
123.389.828
15.344.499

329.304.640
13.260
312.144.444

(13.260)
13.260
(2.259.548)

329.304.640
13.260
309.884.896

17.146.936
604.904.752

2.259.548
-

17.146.936
2.259.548
604.904.752
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41.

F NANSAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN D ER HUSUSLAR (devamı)
31 Aralık 2007
Daha önce
raporlanan
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Finansal Kiralama
lemlerinden Borçlar (Net)
Ticari Borçlar
li kili Taraflara Borçlar
Alınan Avanslar
Di er Borçlar
Dönem Karı Vergi
Yükümlülü ü
Borç Kar ılıkları
Di er Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Finansal Kiralama
lemlerinden Borçlar (Net)
Borç Kar ılıkları
Kıdem Tazminatı Kar ılı ı
Ertelenmi Vergi
Yükümlülü ü
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklı a Ait
Özkaynaklar
Ödenmi Sermaye
Hisse Senedi hraç Primleri
Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
Yasal Yedekler
Ola anüstü Yedekler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı
Yedekler
Geçmi Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR

Seri XI, No:29'a
uygun hazırlanmı

Sınıflamalar

149.830.198
64.668.607

288.643

149.830.198
64.957.250

288.643
36.476.726
32.936.370

(288.643)
30.809.729
(32.936.370)

67.286.455
-

212.743
-

(212.743)
10.517.828

10.517.828

6.733.357

1.666.481
(1.666.481)

1.666.481
5.066.876

8.513.752

(8.178.444)

17.941.250
-

-

17.941.250
-

15.480.108
-

(15.480.108)
15.480.108

15.480.108

2.461.142

-

437.133.304
7.441.875
4.903

-

437.133.304
7.441.875
4.903

352.660.701
14.289.522
227.916

(14.289.522)
(227.916)

352.660.701
-

62.508.387
604.904.752

14.289.522
227.916
-

14.289.522
227.916
62.508.387
604.904.752

46

335.308

2.461.142

BR SA BRIDGESTONE SABANCI
LAST K SANAY VE T CARET A. .
30 HAZ RAN 2008 TAR H T BAR YLE
MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir ).

41.

F NANSAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN D ER HUSUSLAR (devamı)
- Nakit ve Nakit Benzerleri: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Hazır De erler” içerisinde gösterilen
4.388.501 YTL’nin 3.626.011 YTL’si 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan finansal
bilgiler içerisinde “ Nakit ve Nakit Benzerleri” kalemi içerisinde, 350.138 YTL’si “Finansal Yatırımlar”
kalemi içerisinde, 412.352 YTL’si “Ticari Alacaklar” içerisinde gösterilmi tir.
- Ticari Alacaklar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Ticari Alacaklar” içerisinde gösterilen 43.592 YTL 30
Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er Dönen Varlıklar”
kalemi içerisinde, gösterilmi tir.
- li kili Taraflardan Alacaklar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “ li kili Taraflardan Alacaklar” içerisinde
gösterilen 16.118.259 YTL’nin 15.527.355 YTL’si 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı
sunulan finansal bilgiler içerisinde “Ticari Alacaklar” içerisinde, 590.904 YTL’si “Di er Alacaklar” kalemi
içerisinde gösterilmi tir.
- Di er Alacaklar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “ Di er Alacaklar” içerisinde gösterilen 955.486 YTL
tutarındaki personelden alacaklar ve 86.190 YTL di er alacaklar “ Di er Dönen Varlıkların” içerisinde
gösterilmi tir.
- Stoklar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda Stoklar” içerisinde gösterilen 6.611.117 YTL tutarındaki verilen
sipari avansları “Di er Dönen Varlıkların” içerisinde gösterilmi tir.
- Di er Alacaklar-Uzun Vadeli : 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Uzun Vadeli Ticari Alacaklar” içerisinde
gösterilen 13.260 YTL tutarındaki “Verilen Depozito” 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı
sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er Alacaklar” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Di er Duran Varlıklar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Maddi Duran Varlıklar” içerisinde gösterilen
2.259.548 YTL tutarındaki maddi duran varlık alımları için verilen avanslar 30 Haziran 2008 tarihli bilanço
ile kar ıla tırmalı sunulan finansal bilgiler içerisinde “Di er Duran Varlıklar” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Finansal Borçlar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar” içerisinde
gösterilen 288.643 YTL, 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan finansal bilgiler içerisinde
“Finansal Borçlar“ kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Ticari Borçlar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Ticari Borçlar” içerisinde gösterilen 623.253 YTL
tutarındaki “Alınan Depozito ve Teminatlar” 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Di er Borçlar “ kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- li kili Taraflardan Borçlar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “ li kili Taraflara Borçlar” kaleminde
gösterilen 32.936.370 YTL’nin 31.432.982 YTL’si 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Ticari Borçlar” kalemi içerisinde 1.503.388 YTL’si “Di er Borçlar” içerisinde
gösterilmi tir.
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41.

F NANSAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA F NANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN D ER HUSUSLAR (devamı)
- Di er Borçlar: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler” kaleminde gösterilen
4.194.835 YTL tutarında “ödenecek vergi ve harçlar”; 2.596.970 YTL tutarında “Ödenecek SSK primleri;
1.595.019 YTL tutarında “Personele Borçlar” 4.211 YTL tutarında “Ödenecek Bireysel Emeklilik Sigorta
Primi” ve 152 YTL “Di er Çe itli Yükümlülükler” 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Di er Borçlar” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Dönem Karı Vergi Yükümlülü ü: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Borç Kar ılıkları” içerisinde gösterilen
1.666.481 YTL tutarındaki “Vergi Kar ılı ı” 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan
finansal bilgiler içerisinde “Dönem Karı Vergi Yükümlülü ü” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda “Alınan Avanslar” içerisinde gösterilen
212.743 YTL tutarındaki kalem, 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan finansal bilgiler
içerisinde “Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Kıdem Tazminatı Kar ılı ı: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda 15.480.108 YTL tutarındaki uzun vadeli “Borç
Kar ılıkları“ içerisinde gösterilen kar ılıklar 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan mali
bilgiler içerisinde “Kıdem Tazminatı Kar ılı ı“ kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda 14.289.522 YTL tutarındaki “Yasal
Yedekler” 30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde “Kardan Ayrılan
Kısıtlanmı Yedekler” kalemi içerisinde gösterilmi tir.
- Geçmi Yıllar Kar/Zararları: 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda 227.916 YTL tutarındaki “Ola anüstü Yedekler”
30 Haziran 2008 tarihli bilanço ile kar ıla tırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde “Geçmi Yıllar Kar/Zararları”
kalemi içerisinde gösterilmi tir.
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