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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
31 ARALIK 2016 ve 31 ARALIK 2015 TARøHLø FøNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

31 AralÕk 2016

Yeniden
düzenlenmiú(*)
31 AralÕk 2015

63.950.952

57.591.586

3

29.369.202

29.372.649

4
5
7
8
15

2.871.171
22.515.050
6.536.504
1.992.298
666.727

2.936.532
17.810.836
4.936.293
1.782.121
753.155

14.061.951

13.987.128

1.071
13.225.080
192.178
643.622

3.644
13.403.037
86.024
494.423

78.012.903

71.578.714

Dipnot
referansÕ
VARLIKLAR
Dönen varlÕklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- øliúkili taraflardan alacaklar
- Di÷er ticari alacaklar
Stoklar
Peúin ödenmiú giderler
Di÷er dönen varlÕklar
Duran varlÕklar
Di÷er alacaklar
Maddi duran varlÕklar
Maddi olmayan duran varlÕklar
Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ

6
9
10
23

TOPLAM VARLIKLAR
(*)

Dipnot 2.4’te açÕklanmÕútÕr.

1 Ocak - 31 AralÕk 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar yayÕnlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun
27 ùubat 2017 tarihli toplantÕsÕnda onaylanmÕú ve Yönetim Kurulu adÕna Fabrika Müdürü ve Yönetim
Kurulu Üyesi Metin Kartal ile Mali øúler Müdürü Füsun Sevimli Köprülü tarafÕndan imzalanmÕútÕr.

Takip eden dipnotlar finansal tablolarÕn tamamlayÕcÕ parçasÕnÕ oluútururlar.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
31 ARALIK 2016 ve 31 ARALIK 2015 TARøHLø FøNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

31 AralÕk 2016

Yeniden
düzenlenmiú(*)
31 AralÕk 2015

17.077.757

17.664.597

4
5
6
23

4.253.516
6.637.148
255.579
946.347

4.866.150
4.830.613
178.803
686.458

13,14
13
15

1.719.198
1.037.182
2.228.787

1.299.642
3.627.675
2.175.256

2.592.494

2.370.451

2.592.494

2.370.451

ÖZKAYNAKLAR

58.342.652

51.543.666

Ana ortaklÕ÷a ait özkaynaklar

58.342.652

51.543.666

2.500.000
28.136.683

2.500.000
28.136.683

(835.168)
9.895.367
139.910
18.505.860

(973.090)
8.482.438
955.810
12.441.825

78.012.903

71.578.714

Dipnot
referansÕ
KAYNAKLAR
KÕsa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- øliúkili taraflara borçlar
- Di÷er ticari borçlar
Di÷er borçlar
Dönem karÕ vergi yükümlülü÷ü
KÕsa vadeli karúÕlÕklar
- ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin
kÕsa vadeli karúÕlÕklar
- Di÷er kÕsa vadeli karúÕlÕklar
Di÷er kÕsa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin uzun vadeli
karúÕlÕklar

14

Ödenmiú sermaye
Sermaye düzeltme farklarÕ
Kar veya zararda yeniden sÕnÕflandÕrÕlmayacak
birikmiú di÷er kapsamlÕ gelir veya giderler
- TanÕmlanmÕú fayda planlarÕ yeniden
ölçüm (kayÕplarÕ)/kazançlarÕ
Kardan ayrÕlan kÕsÕtlanmÕú yedekler
Geçmiú yÕllar karlarÕ/(zararlarÕ)
Net dönem karÕ

16
16

16

TOPLAM KAYNAKLAR
(*)

Dipnot 2.4’te açÕklanmÕútÕr.

Takip eden dipnotlar finansal tablolarÕn tamamlayÕcÕ parçasÕnÕ oluútururlar.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DøöER KAPSAMLI GELøR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

Dipnot
referansÕ

1 Ocak 31 AralÕk 2016

Yeniden
Düzenlenmiú(*)
1 Ocak 31 AralÕk 2015

Sürdürülen faaliyetler
SatÕú gelirleri
SatÕúlarÕn maliyeti (-)

17
17

112.484.499
(94.264.584)

Brüt kar

17

18.219.915

15.176.695

Pazarlama, satÕú ve da÷ÕtÕm giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden di÷er gelirler
Esas faaliyetlerden di÷er giderler (-)

18
18
20
20

(4.932.746)
(1.195.903)
11.400.161
(2.885.826)

(3.481.365)
(985.555)
3.998.607
(1.019.105)

20.605.601

13.689.277

Sürdürülen faaliyetler faaliyet karÕ
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

21
21

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar

1.346.750
(347.457)

88.872.256
(73.695.561)

1.430.452
(332.947)

21.604.894

14.786.782

(3.282.712)
183.678

(2.309.006)
(35.951)

Sürdürülen faaliyetler net dönem karÕ

18.505.860

12.441.825

Net dönem karÕ

18.505.860

12.441.825

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiú vergi gideri/geliri

23
23

Hisse baúÕna kazanç (Kr üzerinden)

24

7,4023

4,9767

137.922

(15.122)

18.643.782

12.426.703

DøöER KAPSAMLI GELøR/(GøDER)
Kar veya zarar olarak yeniden sÕnÕflandÕrÕlmayacaklar
- TanÕmlanmÕú fayda planlarÕ yeniden
ölçüm (kayÕplarÕ)/kazançlarÕ

22

TOPLAM KAPSAMLI GELøR
(*)

Dipnot 2.4’te açÕklanmÕútÕr.

Takip eden dipnotlar finansal tablolarÕn tamamlayÕcÕ parçasÕnÕ oluútururlar.
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(*)

Not 2.4’ te açÕklanmÕútÕr.

31 AralÕk 2015

2.500.000

-

2.500.000

1 Ocak 2015

Geçmiú yÕllar kar/
(zararlarÕna) transfer
Toplam kapsamlÕ gelir
Da÷ÕtÕlan temettü

2.500.000

31 AralÕk 2016

-

2.500.000

1 Ocak 2016

Geçmiú yÕllar kar/
(zararlarÕna) transfer
Toplam kapsamlÕ gelir
Da÷ÕtÕlan temettü

2.500.000
-

Önceden raporlanan
Düzeltme (*)

1 Ocak 2016

Ödenmiú
sermaye

-

-

-

-

-

-

-

(973.090)

(15.122)
-

(957.968)

(835.168)

137.922
-

(973.090)

(973.090)
-

-

-

-

-

-

-

-

8.482.438

266.770

8.215.668

9.895.367

1.412.929
-

8.482.438

8.482.438
-

Kardan
ayrÕlan
çevrim
yedekler

4

-

-

-

-

-

-

-

YabancÕ
para
yÕllar
farklarÕ

Kar veya Zararda
Yeniden
SÕnÕflandÕrÕlacak
Birikmiú
Di÷er
KapsamlÕ
Gelirler

Takip eden dipnotlar finansal tablolarÕn tamamlayÕcÕ parçasÕnÕ oluúturur

28.136.683

-

28.136.683

28.136.683

-

28.136.683

28.136.683
-

Sermaye
düzeltme
farklarÕ

Kar veya Zararda
Yeniden
SÕnÕflandÕrÕlmayacak
Birikmiú
Di÷er
KapsamlÕ
Gelirler
TanÕmlanmÕú
Yeniden
fayda planlarÕ
de÷erleme
Paylara yeniden ölçüm
ölçüm
iliúkin
kazanç/
kÕsÕtlanmÕú
primler
(kayÕplarÕ)
kayÕplarÕ

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT
ÖZKAYNAKLAR DEöøùøM TABLOLARI

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.

955.810

9.231.681
(12.155.684)

3.879.813

139.910

11.028.896
(11.844.796)

955.810

955.810
-

Geçmiú
dönem
(zararlarÕ)/
karlarÕ

13.275.004

(9.231.681)
13.275.004
-

9.231.681

18.505.860

(12.441.825)
18.505.860
-

12.441.825

13.275.004
(833.179)

Net
dönem
karÕ

Birikmiú Karlar

52.376.845

13.259.882
(11.888.914)

51.005.877

58.342.652

18.643.782
(11.844.796)

51.543.666

52.376.845
(833.179)

Toplam
özkaynaklar

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT
NAKøT AKIù TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

Dipnot
ReferansÕ

31 AralÕk 2016

Yeniden
Düzenlenmiú(*)
31 AralÕk 2015

18.505.860

12.441.825

2.859.943
3.767.858

3.291.619
2.881.235

øúletme faaliyetlerinden nakit akÕúlarÕ:
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karÕ/(zararÕ)
Dönem net karÕ/(zararÕ) mutabakatÕ ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin
karúÕlÕklar/(iptali) ile ilgili düzeltmeler
Di÷er karúÕlÕklar/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
vadeli alÕmlardan kaynaklanan
ertelenmiú finansman gideri
Vadeli satÕúlardan kaynaklanan
kazanÕlmamÕú finansman geliri
Vergi (geliri)/gideri ile ilgili düzeltmeler
Yavaú hareket gören stoklara iliúkin düzeltmeler
Maddi duran varlÕklarÕn elden çÕkarÕlmasÕndan
kaynaklanan kayÕplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler

9,10
14
13
21
5
5
23

øúletme sermayesinde gerçekleúen de÷iúimler
øliúkili taraflardan ticari alacaklardaki azalÕú/(artÕú)
øliúkili olmayan taraflardan
ticari alacaklardaki azalÕú/(artÕú)
øliúkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili
di÷er alacaklardaki azalÕú/(artÕú)
Stoklardaki azalÕúlar/(artÕúlar) ile ilgili düzeltmeler
Peúin ödenmiú giderlerdeki azalÕú/(artÕú)
øliúkili taraflara ticari borçlardaki artÕú/(azalÕú)
øliúkili olmayan taraflara
ticari borçlardaki artÕú/(azalÕú)
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar kapsamÕnda
borçlardaki artÕú/(azalÕú)
Faaliyetler ile ilgili di÷er borçlardaki
artÕú/(azalÕú) ile ilgili düzeltmeler
iliúkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili
di÷er borçlardaki artÕú/(azalÕú)
øúletme sermayesinde gerçekleúen
di÷er artÕú/(azalÕú) ile ilgili düzeltmeler
faaliyetlerle ilgili di÷er varlÕklardaki azalÕú/(artÕú)
Faaliyetlerle ilgili di÷er yükümlülüklerdeki artÕú/(azalÕú)

4

509.775
(2.590.493)
(1.346.750)
939

396.263
(25.063)
(1.430.452)
92.782

(227.269)
3.099.034
200.910

2.344.957
(276.651)

(554.061)

(691.452)

(5.320.099)

(1.379.244)

65.361

(1.801.064)

5

(4.704.214)

(2.589.782)

7
8
4

2.573
(1.600.211)
(210.177)
(612.634)

53.705
6.001.702
(87.453)
(4.098.726)

5

1.806.535

(1.612.221)

14

419.556

353.589

6

76.776

23.677

15
15

215.985
(779.649)

1.647.765
729.564

Finansman faaliyetlerinden nakit (çÕkÕúlarÕ)/giriúleri

(12.907.059)

(11.312.731)

AlÕnan faiz
Ödenen temettüler
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin
karúÕlÕklar kapsamÕnda yapÕlan ödemeler
Vergi iadeleri/(ödemeleri)

1.339.769
(11.844.796)

1.426.472
(11.888.914)

(115.330)
(2.286.702)

(256.435)
(593.854)

(3.142.092)

(4.467.434)

655.224
(3.797.316)

939.463
(5.406.897)

14
23

YatÕrÕm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akÕúlarÕ
Maddi ve maddi olmayan duran varlÕklarÕn
satÕúÕndan kaynaklanan nakit giriúleri
Maddi duran varlÕk alÕmÕndan kaynaklanan nakit çÕkÕúlarÕ
Maddi olmayan duran varlÕk alÕmÕndan
kaynaklanan nakit çÕkÕúlarÕ

9,10

-

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artÕú/(azalÕú)

(3.447)

(1.425.965)

Dönem baúÕ nakit ve nakit benzerleri

29.372.649

30.798.614

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

29.369.202

29.372.649

(*)

Not 2.4’ te açÕklanmÕútÕr.

Takip eden dipnotlar finansal tablolarÕn tamamlayÕcÕ parçasÕnÕ oluútururlar.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 1 - ùøRKETøN ORGANøZASYONU VE FAALøYET KONUSU
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ù. (“ùirket”)’nin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi
firmalarÕnÕn ve yedek parça piyasasÕnÕn gereksinim duydu÷u, otomobil ve hafif ticari araçlar için
hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satÕúÕ oluúturmaktadÕr. ùirket’in üretim tesisleri ve merkezi
Bursa’dadÕr.
1996 yÕlÕnda çÕkarÕlmÕú sermayesinin %80’ini temsil eden hisselerin Almanya’da yerleúik Robert Bosch
GmbH tarafÕndan satÕn alÕnmasÕnÕ takiben, ùirket, Robert Bosch Grubu’na dahil olmuútur. ùirket,
faaliyetlerinin bir kÕsmÕnÕ, Bosch grubu úirketleri ile yapmaktadÕr. ùirket’in hem müúterisi hem de
tedarikçisi konumunda iliúkili taraflarÕ mevcuttur (Dipnot 4). ùirket, Sermaye PiyasasÕ Kurulu’na
(“SPK”) kayÕtlÕdÕr ve hisseleri, “Borsa østanbul”da iúlem görmektedir. 31 AralÕk 2016 itibarÕyla, Borsa
østanbul’a kayÕtlÕ %15,50 (2015: %15,50) oranÕnda hissesi mevcuttur (Dipnot 16).
ùirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayÕsÕ 31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla 34 memur ve 102
iúçi olmak üzere 136 kiúidir (31 AralÕk 2015: 31 memur ve 90 iúçi olmak üzere 121 kiúidir).
ùirket’in kayÕtlÕ oldu÷u adresi aúa÷idaki gibidir:
Bursa Organize Sanayi Bölgesi
SarÕ Cd. No: 8/A 16140 Nilüfer
Bursa/TÜRKøYE
DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR
2.1

Sunuma øliúkin Temel Esaslar

ùirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarÕnÕ Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatÕnca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazÕrlamaktadÕr.
øliúikteki finansal tablolar Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayÕlÕ
Resmi Gazete’de yayÕmlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye PiyasasÕnda Finansal Raporlamaya øliúkin
Esaslar Tebli÷i” hükümlerine uygun olarak hazÕrlanmÕú olup Tebli÷in 5. Maddesine istinaden Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarÕ Kurumu (“KGK”) tarafÕndan yürürlü÷e konulmuú olan
Türkiye Muhasebe StandartlarÕ (“TMS”) esas alÕnmÕútÕr. TMS’ler; Türkiye Muhasebe StandartlarÕ,
Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ (“TFRS”) ile bunlara iliúkin ek ve yorumlarÕ içermektedir.
ùirket’in, finansal tablolarÕ ve notlarÕ, SPK tarafÕndan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açÕklanan
formatlara uygun olarak ve zorunlu kÕlÕnan bilgiler dahil edilerek sunulmuútur. Bu kapsamda geçmiú
döneme ait finansal tablolarda gerekli de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almÕú oldu÷u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açÕk úirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasÕnÕn gerekli
olmadÕ÷ÕnÕ ilan etmiútir. ùirket’in finansal tablolarÕ bu karar çerçevesinde hazÕrlanmÕútÕr.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.1

Sunuma øliúkin Temel Esaslar (DevamÕ)

ùirket, muhasebe kayÕtlarÕnÕn tutulmasÕnda ve kanuni finansal tablolarÕnÕn hazÕrlanmasÕnda, SPK
tarafÕndan çÕkarÕlan prensipleri ve úartlarÕ, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatÕ ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye BakanlÕ÷Õ (“Maliye BakanlÕ÷Õ”) tarafÕndan çÕkarÕlan Tek Düzen Hesap PlanÕ
úartlarÕnÕ esas almaktadÕr. SPK Finansal Raporlama StandartlarÕ’na göre hazÕrlanan bu finansal tablolar,
gerçe÷e uygun de÷erleri ile gösterilen finansal varlÕk ve yükümlülüklerin dÕúÕnda, tarihi maliyet esasÕ
baz alÕnarak Türk LirasÕ olarak hazÕrlanmÕútÕr. Finansal tablolar, tarihi maliyet esasÕna göre hazÕrlanmÕú
kanuni kayÕtlara SPK Finansal Raporlama StandartlarÕ uyarÕnca do÷ru sunumun yapÕlmasÕ amacÕyla
gerekli düzeltme ve sÕnÕflandÕrmalar yansÕtÕlarak düzenlenmiútir.
ùirket’in kendi finansal tablolarÕ faaliyette bulundu÷u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuútur. Her iúletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarÕ,
ùirket’in fonksiyonel para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk LirasÕ (“TL”)
cinsinden ifade edilmiútir.
2.2

Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ’ndaki De÷iúiklikler

a.

31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen de÷iúiklikler ve yorumlar:

TFRS 14, “Düzenlemeye dayalÕ erteleme hesaplarÕ”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu de÷iúiklik, ilk defa TFRS uygulayacak úirketlerin,
düzenlemeye dayalÕ erteleme hesap bakiyelerini önceki genel kabul görmüú muhasebe ilkelerine göre
finansal tablolarÕna yansÕtmaya devam etmesine izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamÕú
ve ilgili tutarÕ muhasebeleútirmeyecek di÷er úirketlerle karúÕlaútÕrÕlabilirli÷i sa÷lamak adÕna, tarife
düzenlemesinin etkisinin di÷er kalemlerden ayrÕ olarak sunulmasÕ istenmektedir.
2014 Dönemi yÕllÕk iyileútirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk
raporlama dönemlerinde geçerlidir. øyileútirmeler 4 standartta de÷iúiklik getirmiútir:
-

TFRS 5, ‘SatÕú amaçlÕ elde tutulan duran varlÕklar ve durdurulan faaliyetler’, satÕú yöntemlerine
iliúkin de÷iúiklik
TFRS 7, ‘Finansal araçlar: AçÕklamalar’, TFRS 1’e ba÷lÕ olarak yapÕlan, hizmet sözleúmelerine
iliúkin de÷iúiklik
TMS 19, ‘ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar’ iskonto oranlarÕna iliúkin de÷iúiklik
TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ bilgilerin açÕklanmasÕna iliúkin de÷iúiklik.

TFRS 11, “Müúterek anlaúmalar”daki de÷iúiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan
yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Müúterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki
de÷iúiklik ile iúletme tanÕmÕna giren bir müúterek faaliyette pay satÕn ediniminde bu payÕn nasÕl
muhasebeleúece÷i konusunda açÕklÕk getirilmiútir.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.2

Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ’ndaki De÷iúiklikler (DevamÕ)

a.

31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen de÷iúiklikler ve yorumlar (DevamÕ)

TMS 16 “Maddi duran varlÕklar”, ve TMS 41 “TarÕmsal faaliyetler”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu
tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu de÷iúiklik üzüm asmasÕ,
kauçuk a÷acÕ, palmiye a÷acÕ gibi bitkilerin finansal raporlamasÕnÕ de÷iútirmektedir. TaúÕyÕcÕ bitkilerin,
maddi duran varlÕklarÕn üretim sürecinde kullanÕlmasÕna benzemesi sebebiyle, maddi duran varlÕklarla
aynÕ úekilde muhasebeleútirilmesine karar verilmiútir. Buna ba÷lÕ olarak de÷iúiklik bu bitkileri TMS
41’in kapsamÕndan çÕkararak TMS 16’nÕn kapsamÕna alÕnmÕútÕr. TaúÕyÕcÕ bitkiler üzerinde büyüyen
ürünler ise TMS 41 kapsamÕndadÕr.
TMS 16 ve TMS 38’deki de÷iúiklik: “Maddi duran varlÕklar” ve “Maddi olmayan duran varlÕklar”,
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
de÷iúiklikle bir varlÕ÷Õn kullanÕmÕnÕ içeren bir faaliyetten elde edilen hasÕlatÕn, genellikle varlÕ÷Õn
ekonomik yararlarÕnÕn tüketimi dÕúÕndaki etkenleri yansÕttÕ÷Õndan, hasÕlat esaslÕ amortisman ve itfa
yöntemi kullanÕmÕnÕn uygun olmadÕ÷Õna açÕklÕk getirmiútir.
TMS 1 “Finansal tablolarÕn sunuluúu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu de÷iúiklikler ile finansal raporlarÕn sunum ve açÕklamalarÕnÕ
iyileútirmek amaçlanmÕútÕr.
TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu de÷iúiklik, iúletmelere, ba÷lÕ ortaklÕk, iútirakler ve iú
ortaklÕklarÕndaki yatÕrÕmlarÕnÕ muhasebeleútirirken özkaynak yönetimini kullanmalarÕna izin
vermektedir.
TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “øútiraklerdeki ve iú ortaklÕklarÕndaki yatÕrÕmlar”;
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
de÷iúiklikler yatÕrÕm iúletmeleri ve onlarÕn ba÷lÕ ortaklÕklarÕ için konsolidasyon muafiyeti uygulamasÕna
açÕklÕk getirir.
b.

31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla yayÕmlanmÕú ancak henüz yürürlü÷e girmemiú olan standartlar
ve de÷iúiklikler

TMS 7 ‘Nakit akÕú tablolarÕ’ndaki de÷iúiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan
yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu de÷iúiklikler finansal tablo okuyucularÕnÕn finansman
faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülük de÷iúikliklerini de÷erlendirebilmelerine imkan veren ek
açÕklamalar getirmiútir. De÷iúiklikler UMSK’nÕn ‘açÕklama inisiyatifi’ projesinin bir parçasÕ olarak
finansal tablo açÕklamalarÕnÕn nasÕl geliútirilebilece÷ine dair çÕkarÕlmÕútÕr.
TMS 12 ‘Gelir vergileri’deki de÷iúiklikler; 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk
raporlama dönemlerinde geçerlidir. De÷iúiklik bir varlÕ÷Õn gerçe÷e uygun de÷erinden ölçülmesi
durumunda ve gerçe÷e uygun de÷erinin vergi matrahÕndan altÕnda kalmasÕ durumunda ertelenmiú
verginin muhasebeleútirilmesi ile ilgili netleútirme yapmaktadÕr. AyrÕca ertelenmiú vergi varlÕklarÕnÕn
muhasebeleútirilmesi ile ilgili di÷er bazÕ yönleri de açÕklÕ÷a kavuúturmaktadÕr.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.2

Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ’ndaki De÷iúiklikler (DevamÕ)

b.

31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla yayÕmlanmÕú ancak henüz yürürlü÷e girmemiú olan standartlar
ve de÷iúiklikler (DevamÕ)

TFRS 2 ‘Hisse bazlÕ ödemeler’deki de÷iúiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan
yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. De÷iúiklik nakde dayalÕ hisse bazlÕ ödemelerin ölçüm
esaslarÕnÕ ve bir ödüllendirmeyi nakde dayalÕdan özkayna÷a dayalÕya çeviren de÷iúikliklerin nasÕl
muhasebeleútirilece÷ini açÕklamaktadÕr. Bu de÷iúiklik aynÕ zamanda bir iúverenin çalÕúanÕnÕn hisse bazlÕ
ödemesine iliúkin bir miktarÕ kesmek ve bunu vergi dairesine ödemekle yükümlü oldu÷u durumlarda,
TFRS 2’nin esaslarÕna bir istisna getirerek, bu ödül sanki tamamen özkayna÷a dayalÕymÕúçasÕna iúlem
görmesini gerektirmektedir.
TFRS 9, ‘Finansal araçlar’; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadÕr. Finansal varlÕklar ve
yükümlülüklerin sÕnÕflandÕrmasÕ ve ölçülmesi ile ilgili zorunluluklarÕ ve aynÕ zamanda úuanda
kullanÕlmakta olan, gerçekleúen de÷er düúüklü÷ü zararÕ modelinin yerini alacak olan beklenen kredi
riski modelini de içermektedir.
TFRS 15 ‘Müúterilerle yapÕlan sözleúmelerinden do÷an hasÕlat’; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten
sonra baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüú Muhasebe
StandartlarÕ ile yapÕlan uyum çalÕúmasÕ sonucu ortaya çÕkan yeni standart hasÕlatÕn finansal
raporlamasÕnÕ ve finansal tablolarÕn toplam gelirlerinin dünya çapÕnda karúÕlaútÕrÕlabilir olmasÕnÕ
sa÷lamayÕ amaçlamÕútÕr.
TFRS 15 ‘Müúterilerle yapÕlan sözleúmelerinden do÷an hasÕlat’ daki de÷iúiklikler; Bu de÷iúikliklerle
edim (performans) yükümlülüklerini belirleyen uygulama rehberli÷ine, fikri mülkiyet lisanslarÕnÕn
muhasebesine ve iúletmenin asil midir yoksa aracÕ mÕdÕr de÷erlendirmesine (net hasÕlat sunumuna karúÕn
brüt hasÕlat sunumu) iliúkin açÕklamalarÕ içermektedir. Uygulama rehberli÷indeki bu alanlarÕn her biri
için yeni ve de÷iútirilmiú açÕklayÕcÕ örnekler eklenmiútir. UMSK, aynÕ zamanda yeni hasÕlat standardÕna
geçiú ile ilgili ek pratik tedbirler dahil etmiútir.
TFRS 16 ‘Kiralama iúlemleri’; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberli÷inin yerini alÕr ve özellikli
kiralayanlar açÕsÕndan muhasebesinde geniú kapsamlÕ bir de÷iúiklik yapar. ùu anki TMS 17 kurallarÕna
göre kiralayanlar bir kiralama iúlemine taraf olduklarÕnda bu iúlem için finansal kiralama (bilanço içi)
ya da faaliyet kiralamasÕ (bilanço dÕúÕ) ayrÕmÕ yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artÕk
kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleúmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama
yükümlülüklerini ve buna karúÕlÕk olarak da bir ‘varlÕk kullanÕm hakkÕ’nÕ bilançolarÕna yazmak zorunda
olacaklardÕr. UMSK kÕsa dönemli kiralama iúlemleri ve düúük de÷erli varlÕklar için bir istisna
öngörmüútür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açÕsÕndan uygulanabilir. Kiraya verenler için
muhasebe neredeyse aynÕ kalmaktadÕr. Ancak UMSK’ nÕn kiralama iúlemlerinin tanÕmÕnÕ
de÷iútirmesinden ötürü (sözleúmelerdeki içeriklerin birleútirilmesi ya da ayrÕútÕrÕlmasÕndaki rehberli÷i
de÷iútirdi÷i gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. En azÕndan yeni muhasebe
modelinin kiraya verenler ve kiralayanlar arasÕnda pazarlÕklara neden olaca÷Õ beklenmektedir. IFRS
16’ya göre bir sözleúme belirli bir süre için belirli bir tutar karúÕlÕ÷Õnda bir varlÕ÷Õn kullanÕm hakkÕnÕ ve
o varlÕ÷Õ kontrol etme hakkÕnÕ içeriyorsa o sözleúme bir kiralama sözleúmesidir ya da kiralama iúlemi
içermektedir.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.2 Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ’ndaki De÷iúiklikler (DevamÕ)
b.

31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla yayÕmlanmÕú ancak henüz yürürlü÷e girmemiú olan standartlar
ve de÷iúiklikler (DevamÕ)

TFRS 4 ‘Sigorta Sözleúmeleri’ndeki de÷iúiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. UFRS 4’de yapÕlan de÷iúiklik sigorta úirketleri için
‘örtülü yaklaúÕm’ ve ‘erteleme yaklaúÕmÕ’ olarak iki farklÕ yaklaúÕm sunmaktadÕr. Buna göre:
-

Sigorta sözleúmeleri tanzim eden tüm úirketlere yeni sigorta sözleúmeleri standardÕ
yayÕmlanmadan önce UFRS 9 uygulandÕ÷Õnda ortaya çÕkabilecek olan dalgalanmayÕ kar veya
zararda muhasebeleútirmek yerine di÷er kapsamlÕ gelir tablosunda muhasebeleútirme opsiyonu
sa÷layacaktÕr ve

-

Faaliyetleri a÷ÕrlÕklÕ olarak sigorta ile ba÷lantÕlÕ olan úirketlere iste÷e ba÷lÕ olarak 2021 yÕlÕna
kadar geçici olarak UFRS 9’u uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 uygulamayÕ erteleyen
iúletmeler halihazÕrda var olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’ standardÕnÕ uygulamaya devam
edeceklerdir.

TMS 40, ‘YatÕrÕm amaçlÕ gayrimenkuller’ standardÕndaki de÷iúiklikler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu
tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. YatÕrÕm amaçlÕ gayrimenkullerin
sÕnÕflandÕrÕlmasÕna iliúkin yapÕlan bu de÷iúiklikler, kullanÕm amacÕnda de÷iúiklik olmasÕ durumunda
yatÕrÕm amaçlÕ gayrimenkullere ya da gayrimenkullerden yapÕlan sÕnÕflandÕrmalarla ilgili netleútirme
yapmaktadÕr. Bir gayrimenkulün kullanÕmÕnÕn de÷iúmesi durumunda bu gayrimenkulün ‘yatÕrÕm amaçlÕ
gayrimenkul’ tanÕmlarÕna uyup uymadÕ÷ÕnÕn de÷erlendirilmesinin yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bu de÷iúim
kanÕtlarla desteklenmelidir.
2014-2016 dönemi yÕllÕk iyileútirmeler; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu de÷iúiklikler 3 standardÕ etkilemektedir:
-

TFRS 1, ‘Türkiye finansal raporlama standartlarÕnÕn ilk uygulamasÕ’, TFRS 7, TMS 19, ve
TFRS 10 standartlarÕnÕn ilk kez uygulama aúamasÕnda kÕsa dönemli istisnalarÕnÕn
1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olarak kaldÕrÕlmÕútÕr.

-

TFRS 12 ‘Di÷er iúletmelerdeki paylara iliúkin açÕklamalar’, standardÕn kapsamÕna iliúkin bir
netleútirme yapÕlmÕútÕr. 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama
dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulanacaktÕr.

-

TMS 28 ‘øútiraklerdeki ve iú ortaklÕklarÕndaki yatÕrÕmlar’, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olarak
bir iútirak ya da iú ortaklÕ÷ÕnÕn gerçe÷e uygun de÷erden ölçülmesine iliúkin de÷iúiklik.

TFRS Yorum 22, ‘YabancÕ para cinsinden yapÕlan iúlemler ve avanslar ödemeleri’, 1 Ocak 2018
tarihinde veya bu tarihten sonra baúlayan yÕllÕk raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum yabancÕ
para cinsinden yapÕlan iúlemler ya da bu tür iúlemlerin bir parçasÕ olarak yapÕlan ödemelerin yabancÕ bir
para cinsinden yapÕlmasÕ ya da fiyatlanmasÕ konusunu ele almaktadÕr. Bu yorum tek bir ödemenin
yapÕlmasÕ/alÕnmasÕ durumunda ve birden fazla ödemenin yapÕldÕ÷Õ/alÕndÕ÷Õ durumlara rehberlik
etmektedir. Bu rehberli÷in amacÕ uygulamadaki çeúitlili÷i azaltmaktadÕr.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.3

Muhasebe Tahminlerindeki De÷iúiklikler ve Hatalar

OlmasÕ durumunda tespit edilen önemli muhasebe hatalarÕ geriye dönük olarak uygulanÕr ve önceki
dönem mali tablolarÕ yeniden düzenlenir. Yine olmasÕ durumunda muhasebe tahminlerindeki
de÷iúiklikler, yalnÕzca bir döneme iliúkin ise, de÷iúikli÷in yapÕldÕ÷Õ cari dönemde, gelecek dönemlere
iliúkin ise, hem de÷iúikli÷in yapÕldÕ÷Õ dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulanÕr.
2.4

KarúÕlaútÕrmalÕ Bilgiler ve Önceki Dönem Mali TablolarÕn Düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ùirket, finansal tablolarÕ önceki
dönemlerle karúÕlaútÕrmalÕ olarak hazÕrlanmaktadÕr. ùirket, 31 AralÕk 2016 tarihi itibariyle bilançosunu
31 AralÕk 2015 tarihi itibariyle hazÕrlanmÕú bilanço ile; 1 Ocak - 31 AralÕk 2016 dönemine ait kapsamlÕ
gelir tablosunu, nakit akÕm tablosunu ve özkaynaklar de÷iúim tablosunu ise 1 Ocak 31 AralÕk 2015 dönemi ile karúÕlaútÕrmalÕ olarak düzenlemiútir.
ùirket 31 AralÕk 2015 yÕlÕna ait kurumlar vergisine dahil etti÷i yatÕrÕm teúvik belgelerini
31 AralÕk 2015 ba÷ÕmsÕz denetim raporu yayÕmlanmasÕndan sonra güncellemiútir. Bu güncelleme
kurumlar vergisi tutarlarÕnda de÷iúikli÷e sebep olmuútur. Bu nedenle 31 AralÕk 2015 dönemine ait
yÕlsonu mali tablolarÕ yeniden düzenlenmiú olup 833.179 TL tutarÕndaki güncelleme önceki dönem mali
tablolarÕna yansÕtÕlmÕútÕr.
2.5

Önemli Muhasebe PolitikalarÕnÕn Özeti

Finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕnda izlenen önemli muhasebe politikalarÕ aúa÷Õda özetlenmiútir:
SatÕú gelirleri
SatÕúlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalarÕn transferlerinin yapÕlmÕú
olmasÕ, gelir tutarÕnÕn güvenilir úekilde belirlenebilmesi ve iúlemle ilgili ekonomik faydalarÕn ùirket’e
akmasÕnÕn muhtemel olmasÕ üzerine alÕnan veya alÕnabilecek bedelin makul de÷eri üzerinden tahakkuk
esasÕna göre kayÕtlara alÕnÕr. SatÕúlar önemli riskler ve faydalar mallar alÕcÕya geçti÷inde kayÕtlara yansÕtÕlÕr.
HasÕlat tutarÕ güvenilir bir biçimde ölçülebildi÷inde, iúleme iliúkin ekonomik faydanÕn ùirket tarafÕndan elde
edilmesinin muhtemel oldu÷unda ve aúa÷Õda belirtildi÷i gibi her bir ùirket aktivitesiyle ilgili belirli kriterlerin
gerçekleúmesi durumunda hasÕlat olarak kaydedilir. ùirket tahminlerini, müúterinin türünü, iúlemin türünü ve
her bir kontratÕn maddelerini dikkate alarak tarihsel sonuçlara dayandÕrÕr.
Faiz geliri, etkin faiz yöntemi esasÕna göre kaydedilir. Bir alacak için de÷er düúüklü÷ü karúÕlÕ÷Õ ayrÕldÕ÷Õnda,
ùirket ilgili alaca÷Õn taúÕnan de÷erini, söz konusu alaca÷Õn orijinal etkin faiz oranÕnÕ baz alarak iskonto etti÷i
gelecekteki tahmin edilen nakit akÕúÕna, geri kazanÕlabilir de÷erine indirmekte ve bu iskontoyu faiz geliri
olarak kaydetmektedir (Dipnot 17).
Stoklar
Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleúebilir de÷erin düúük olanÕ ile de÷erlenir. StoklarÕn maliyeti
tüm satÕn alma maliyetlerini, dönüútürme maliyetlerini ve stoklarÕn mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanÕlan di÷er maliyetleri içerir. StoklarÕn birim maliyeti, aylÕk a÷ÕrlÕklÕ ortalama
yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleúebilir de÷er, iúin normal akÕúÕ içinde tahmini satÕú fiyatÕndan tahmini
tamamlama maliyeti ve satÕúÕ gerçekleútirmek için gerekli tahmini satÕú maliyeti toplamÕnÕn
indirilmesiyle elde edilen tutardÕr (Dipnot 7).
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Maddi duran varlÕklar
Maddi duran varlÕklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin
31 AralÕk 2004 tarihindeki alÕm gücüyle ifade edilen düzeltilmiú elde etme maliyetleri üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiú
amortisman ve mevcutsa kalÕcÕ de÷er düúüklü÷ünün indirilmesi sonrasÕnda oluúan net de÷eri ile mali
tablolara yansÕtÕlmaktadÕr. Amortisman, maddi duran varlÕklarÕn tahmin edilen faydalÕ ömürleri
süresince do÷rusal amortisman yöntemi kullanÕlarak ayrÕlmaktadÕr. Söz konusu varlÕklarÕn tahmin
edilen faydalÕ ömürleri aúa÷Õda belirtilmiútir:
Makine, tesis ve cihazlar
Döúeme ve demirbaúlar

3-12 yÕl
3-7 yÕl

Maddi duran varlÕklar, kapasitelerinin tam olarak kullanÕlmaya hazÕr oldu÷u ve fiziksel durumlarÕnÕn
belirlenen kapasiteyi karúÕlayaca÷Õ durumlarda aktifleútirilir ve amortismana tabi tutulmaya baúlanÕrlar.
Maddi duran varlÕklarÕn hurda de÷erinin önemli tutarda olmadÕ÷Õ tahmin edilmektedir. Maddi duran
varlÕk alÕmlarÕ için verilmiú olan avanslar, ilgili varlÕk aktifleútirilene kadar duran varlÕklar altÕnda “di÷er
duran varlÕklar” kalemi altÕnda takip edilmektedir. Her raporlama döneminde, maddi duran varlÕklarÕn
hurda de÷eri ve yaklaúÕk ekonomik ömürleri gözden geçirilmekte ve gerekli düzeltmeler ileriye dönük
olarak yapÕlmaktadÕr.
Maddi duran varlÕklarÕn kayÕtlÕ de÷erlerinin herhangi bir olay ve de÷iúiklik sonucunda geri kazanÕm
tutarlarÕnÕn altÕnda kalÕp kalmadÕ÷Õ incelenir. Net satÕú fiyatÕ ile kullanÕm de÷erinin yüksek olanÕ olarak
belirlenen geri kazanÕm tutarÕnÕn, kayÕtlÕ de÷erin altÕnda kalmasÕ durumunda, kayÕtlÕ de÷eri geri kazanÕm
tutarÕna getirecek de÷er düúüklü÷ü mali tablolara dahil edilir. Maddi duran varlÕklarÕn elden
çÕkarÕlmasÕnda elde edilen kar ya da zarar, maddi duran varlÕ÷Õn taúÕdÕ÷Õ de÷ere göre belirlenir ve ilgili
gelir ve gider hesaplarÕna kaydedilir (Dipnot 9).
BakÕm ve onarÕm giderleri oluútuklarÕ dönemin kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosuna gider
olarak kaydedilirler. Aktifleútirmeden sonraki harcamalar, maddi duran varlÕ÷Õn, söz konusu varlÕkla
ilgili gelecekte ekonomik faydanÕn ùirket’e aktarÕlmasÕnÕn kuvvetle muhtemel olmasÕ ve maliyetinin
güvenilir bir úekilde ölçülebildi÷i durumlarda maliyetine eklenir veya ayrÕ bir varlÕk olarak finansal
tablolara kaydedilir. ùirket, aktifleútirmeden sonraki harcamalar kapsamÕndaki de÷iútirilen parçalarÕn
di÷er bölümlerden ba÷ÕmsÕz bir úekilde amortismana tabi tutulup tutulmadÕ÷Õna bakmaksÕzÕn taúÕnan
de÷erlerini finansal durum tablosundan (bilançodan) çÕkarÕr. VarlÕ÷Õn maliyetine eklenen söz konusu
aktifleútirme sonrasÕ harcamalar, faydalÕ ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar.
Nakit akÕú tablosu
Nakit ve nakit benzerleri nakit ve banka mevduatlarÕnÕ içermektedir. Nakit akÕú tablosunda, döneme
iliúkin nakit akÕúlarÕ iúletme, yatÕrÕm ve finansal faaliyetlerine dayalÕ bir biçimde sÕnÕflandÕrÕlarak
raporlanÕr. øúletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akÕúlarÕ, ùirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akÕúlarÕnÕ gösterir. YatÕrÕm faaliyetleriyle ilgili nakit akÕúlarÕ, ùirket’in yatÕrÕm faaliyetlerinde
(duran varlÕk yatÕrÕmlarÕ ve finansal yatÕrÕmlar) kullandÕ÷Õ ve elde etti÷i nakit akÕúlarÕnÕ gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliúkin nakit akÕúlarÕ, ùirket’in finansman faaliyetlerinde kullandÕ÷Õ kaynaklarÕ
ve bu kaynaklarÕn geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de÷erler, nakit ve banka mevduatÕ
ile tutarÕ belirli nakde kolayca çevrilebilen kÕsa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha
kÕsa olan yatÕrÕmlarÕ içermektedir.
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VarlÕklarda de÷er düúüklü÷ü
i.

Finansal olmayan varlÕklarda de÷er düúüklü÷ü

ùirket, ertelenmiú vergi varlÕklarÕ (Dipnot 23) dÕúÕnda kalan her bir varlÕk için her bir bilanço tarihinde,
söz konusu varlÕ÷a iliúkin de÷er kaybÕnÕn oldu÷una dair herhangi bir gösterge olup olmadÕ÷ÕnÕ
de÷erlendirir. E÷er böyle bir gösterge mevcutsa, o varlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir tutarÕ tahmin edilir.
KullanÕma hazÕr olmayan maddi olmayan duran varlÕklarda ise geri kazanÕlabilir tutar her bir bilanço
tarihinde tahmin edilir. VarlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir de÷eri, ilgili varlÕ÷Õn satÕúÕ için katlanÕlacak giderler
düúüldükten sonraki net rayiç de÷eri ile kullanÕm de÷erinin yüksek olanÕdÕr. De÷er düúüklü÷ünün
saptanmasÕ için varlÕklar, nakit üreten birimler olarak en alt seviyede gruplanÕrlar. E÷er söz konusu
varlÕ÷Õn veya o varlÕ÷a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayÕtlÕ de÷eri, kullanÕm veya satÕlmasÕ için
gerekli olan giderler düúüldükten sonraki satÕú yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse de÷er
düúüklü÷ü meydana gelmiútir. De÷er düúüklü÷ü kayÕplarÕ kapsamlÕ gelir tablosuna gider olarak yansÕtÕlÕr.
Bir varlÕkta oluúan de÷er düúüklü÷ü kaybÕ, o varlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir tutarÕndaki müteakip artÕúÕn, de÷er
düúüklü÷ünün kayÕtlara alÕnmalarÕnÕ izleyen dönemlerde ortaya çÕkan bir olayla iliúkilendirilebilmesi
durumunda daha önce de÷er düúüklü÷ü ayrÕlan tutarÕ geçmeyecek úekilde geri çevrilir.
ii.

Finansal varlÕklarda de÷er düúüklü÷ü

ùirket tüm finansal varlÕklarÕn de÷er düúüklü÷ü testi için her bir bilanço tarihinde aúa÷Õdaki kriterleri
göz önünde bulundurmaktadÕr:
-

Borçlu tarafÕn önemli ölçüde finansal açÕdan zorluk içinde olup olmamasÕ,

-

AnaparanÕn veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleúme hükümlerine borçlu tarafÕn
uymamasÕ,

-

Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazÕn tanÕnÕp
tanÕnmadÕ÷Õ,

-

Borçlu olan tarafÕn finansal açÕdan yeniden yapÕlandÕrmaya gitmesinin beklenmesi veya gitmesi,

-

Ba÷ÕmsÕz veriler kullanÕlarak, finansal varlÕklarÕn gelecekte ùirket’e sa÷layacaklarÕ nakit
akÕúlarÕnda önemli düúüúlerin olup olmayaca÷Õ.

ùirket, finansal varlÕ÷Õn de÷er düúüklü÷üne u÷radÕ÷Õna dair objektif bir bulgu oldu÷u takdirde ilgili
finansal varlÕk için de÷er düúüklü÷ü karúÕlÕ÷Õ ayÕrmakta olup bu de÷erlendirme her bir bilanço tarihi
itibarÕyla yapÕlmaktadÕr. Söz konusu karúÕlÕ÷Õn tutarÕ, ilgili finansal varlÕ÷Õn kayÕtlÕ de÷eri ile tahsili
mümkün tutar arasÕndaki farktÕr. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve çeúitli güvencelerden tahsil
edilebilecek mebla÷lar da dahil olmak üzere tüm nakit akÕúlarÕnÕn, oluúan ilgili finansal varlÕ÷Õn orijinal
etkin faiz oranÕ esas alÕnarak indirgenen de÷eridir.
SatÕú amaçlÕ elde tutulan duran varlÕklar ve durdurulan faaliyetler
Bir duran varlÕ÷Õn defter de÷erinin sürdürülmekte olan kullanÕmdan ziyade satÕú iúlemi vasÕtasÕ ile geri
kazanÕlacak olmasÕ durumunda, söz konusu duran varlÕk (veya elden çÕkarÕlacak varlÕk grubu) satÕú
amaçlÕ olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr. SatÕú amaçlÕ elde tutulan varlÕk olarak sÕnÕflandÕrÕlan bir duran varlÕk (veya
elden çÕkarÕlacak duran varlÕk grubu) defter de÷eri ile satÕú maliyeti düúülmüú gerçe÷e uygun de÷erinden
düúük olanÕ ile ölçülür.
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Finansal varlÕklar
ùirket, finansal varlÕklarÕnÕ, makul de÷er de÷iúimi gelir tablosu ile iliúkilendirilen finansal varlÕklar,
krediler ve alacaklar, satÕlmaya hazÕr finansal varlÕklar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlÕklar
kategorileri altÕnda sÕnÕflandÕrmÕútÕr. Bahsi geçen sÕnÕflandÕrma ilgili finansal varlÕ÷Õn satÕn alÕm amacÕna
ba÷lÕ olarak yapÕlmaktadÕr. ùirket yönetimi, finansal varlÕklarÕn sÕnÕflandÕrma iúlemini ilgili varlÕklarÕn
finansal tablolara ilk yansÕtÕldÕ÷Õ tarih itibarÕyla yapmaktadÕr. Finansal varlÕklardan do÷an nakit akÕm
alÕm haklarÕ sona erdi÷inde veya transfer edildi÷inde ve ùirket tüm risk ve getirilerini transfer etti÷inde,
finansal varlÕklar defterlerden çÕkartÕlÕr. 31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla ùirket’in finansal
varlÕklarÕ krediler ve alacaklar olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
Krediler ve alacaklar, aktif bir piyasada iúlem görmeyen ve sabit veya belirli ödemelerden oluúan türev
olmayan finansal varlÕklardan oluúmaktadÕr. Krediler ve alacaklar, alÕm-satÕm amacÕyla tutulmadan,
ùirket’in herhangi bir borçluya do÷rudan para, mal veya hizmet tedarik etti÷inde ortaya çÕkmaktadÕr.
Vadeleri finansal durum tablosu (bilanço) tarihinden itibaren 12 aydan kÕsa ise, bu varlÕklar dönen
varlÕklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlÕklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, finansal
durum tablosunda (bilançoda) ticari di÷er alacaklar ile nakit ve nakit benzerleri kalemlerinden
oluúmaktadÕr. Krediler ve alacaklar, iúlem tarihindeki, iúlem masrafÕ ile birlikte makul de÷erleri
üzerinden kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanÕlarak iskonto edilmiú
maliyet de÷eri üzerinden, mevcutsa de÷er düúüklü÷ü karúÕlÕ÷Õ düúülerek gösterilir. Belirtilmiú bir faiz
oranÕ bulunmayan kÕsa vadeli krediler ve alacaklar, etkin faiz oranÕnÕn etkisinin önemsiz olmasÕ
durumunda fatura tutarÕndan de÷erlendirilmektedir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanÕlarak
iskonto edilmiú maliyet de÷eri üzerinden finansal tablolara yansÕtÕlÕr.
Krediler ve borçlanma maliyeti
AlÕnan krediler alÕndÕklarÕ tarihlerdeki makul de÷erlerinden, iúlem masraflarÕ çÕkartÕldÕktan sonraki net
de÷erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanÕlarak iskonto
edilmiú maliyet de÷eri üzerinden gösterilir. øúlem masraflarÕ düúüldükten sonra kalan tutar ile iskonto
edilmiú maliyet de÷eri arasÕndaki fark, etkin faiz yöntemi kullanÕlarak kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ
gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansÕtÕlÕr. AlÕnan kredilerden
kaynaklanan finansman maliyeti oluútu÷unda kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosuna yansÕtÕlÕr.
Finansal borçlarÕn vadeleri finansal durum tablosu (bilanço) tarihinden itibaren 12 aydan kÕsa ise, kÕsa
vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde
gösterilmektedir. Kredi sözleúmeleri ve limitleri için ödenen ücretler, söz konusu sözleúme kapsamÕnda
ilgili limitin kÕsmen veya tamamen kullanÕlmasÕnÕn kuvvetle muhtemel oldu÷u durumlarda, iúlem
maliyeti olarak yukarÕda ki esaslar çerçevesinde mali tablolara yansÕtÕlÕr. Söz konusu limitin
kullanÕlmasÕnÕn muhtemel olmadÕ÷Õ durumlarda ise, ödenen ücret likidite hizmetleri için ödenen bir
hizmet olarak peúin ödenen gider olarak de÷erlendirilir ve ilgili kredi limitinin geçerlilik süresi boyunca
gelir tablosuyla iliúkilendirilir.
Amaçlanan kullanÕma veya satÕúa hazÕr duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren
varlÕklar özellikli varlÕklar olarak tanÕmlanmaktadÕr. UMS 23 “Borçlanma Maliyetleri” (Revize)’ne
göre, aktifleútirilmeye baúlama tarihi 1 Ocak 2009 ya da sonrasÕnda olan özellikli varlÕklar için özellikli
varlÕ÷Õn iktisabÕ, yapÕmÕ ya da üretimi ile ilgili genel veya belirli borçlanma maliyetleri, ilgili varlÕk
önemli oranda kullanÕma hazÕr hale gelinceye kadar, söz konusu varlÕ÷Õn maliyetinin bir parçasÕ olarak
aktifleútirilmesi gerekmektedir.
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DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.5

Önemli Muhasebe PolitikalarÕnÕn Özeti (DevamÕ)

Kur de÷iúiminin etkileri
YabancÕ para cinsinden yapÕlan iúlemler, iúlemin yapÕldÕ÷Õ günkü döviz kurlarÕndan TL’ye çevrilmiútir.
Finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan yabancÕ para birimi bazÕndaki parasal varlÕklar ve
yükümlülükler bilanço tarihindeki döviz kurlarÕ kullanÕlarak TL’ye çevrilmiútir. Bu iúlemler sonucunda
oluúan kur farklarÕ dönem karÕnÕn belirlenmesinde hesaba alÕnmÕútÕr.
Pay baúÕna kazanç/(kayÕp)
Kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosunda belirtilen hisse baúÕna kazanç/(kayÕp), net dönem
karÕnÕn/ (zararÕnÕn), dönem boyunca bulunan hisse senetlerinin a÷ÕrlÕklÕ ortalama sayÕsÕna bölünmesi ile
bulunmuútur (Dipnot 24). ùirketler, mevcut hissedarlara birikmiú karlardan hisseleri oranÕnda hisse
da÷Õtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttÕrabilir. Hisse baúÕna kazanç/(kayÕp) hesaplanÕrken, bu
bedelsiz hisse ihracÕ çÕkarÕlmÕú hisseler olarak sayÕlÕr. DolayÕsÕyla hisse baúÕna kazanç/(kayÕp)
hesaplamasÕnda kullanÕlan a÷ÕrlÕklÕ hisse adedi ortalamasÕ, hisselerin bedelsiz olarak çÕkarÕlmasÕnÕ
geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
KarúÕlÕklar, koúullu varlÕk ve yükümlülükler
Geçmiúteki olaylardan kaynaklanan ve gerçekleúmesi gelecekte ùirket’in tamamÕyla kontrolünde
olmayan, bir veya birden fazla olayÕn olmasÕ veya olmamasÕ durumuna ba÷lÕ olan olasÕ varlÕk ve
yükümlülükler, úarta ba÷lÕ varlÕk ve yükümlülükler olarak kabul edilmektedir. ùirket, úarta ba÷lÕ varlÕk
ve yükümlülükleri kayÕtlarÕna yansÕtmamaktadÕr. ùarta ba÷lÕ yükümlülükler, ilgili bir ekonomik fayda
çÕkÕúÕ olasÕlÕ÷Õ uzak olmadÕ÷Õ sürece finansal tablo dipnotlarÕnda açÕklanmÕútÕr. ùarta ba÷lÕ varlÕklar ise
ancak ekonomik faydalarÕn giriúi muhtemel ise finansal tablo dipnotlarÕnda açÕklanmÕútÕr (Dipnot 13).
KarúÕlÕklar, ùirket’in bilanço tarihi itibarÕyla mevcut bulunan ve geçmiúten kaynaklanan yasal veya
yapÕsal bir yükümlülü÷ünün bulunmasÕ, yükümlülü÷ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa÷layan
kaynaklarÕn çÕkÕúÕnÕn gerçekleúme olasÕlÕ÷ÕnÕn olmasÕ ve yükümlülük tutarÕ konusunda güvenilir bir
tahminin yapÕlabildi÷i durumlarda muhasebeleútirilmektedir. Birden fazla sayÕda benzer yükümlülü÷ün
bulundu÷u durumlarda, gerekli olabilecek ekonomik fayda sa÷layan kaynaklarÕn çÕkÕú olasÕlÕ÷Õ aynÕ
sÕnÕftaki yükümlülüklerin tamamÕ dikkate alÕnarak de÷erlendirilir. AynÕ sÕnÕfta bulunan
yükümlülüklerden herhangi bir tanesine iliúkin kaynak çÕkÕúÕ ihtimali az bile olsa karúÕlÕk ayrÕlmaktadÕr.
Gelecekteki operasyonel zararlarla ilgili olarak karúÕlÕk ayrÕlmamaktadÕr.
øliúkili taraflar
Bu finansal tablolar açÕsÕndan, ùirket üzerinde kontrolü, müúterek kontrolü veya önemli etkinli÷i olan
ortaklar, Bosch Grubu ùirketleri, ùirket’in veya ana ortak olarak Bosch Grubu’nun üst düzey yönetim
kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri ve bunlar tarafÕndan kontrol edilen, müútereken kontrol edilen veya
bunlarÕn üzerinde önemli etkinlikleri olan úirketler iliúkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiúlerdir
(Dipnot 4).
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DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.5

Önemli Muhasebe PolitikalarÕnÕn Özeti (DevamÕ)

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasÕ
Faaliyet bölümleri, ùirket’in faaliyetlerine iliúkin karar almaya yetkili organlara veya kiúilere sunulan
iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak de÷erlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis
edilecek kaynaklara iliúkin kararlarÕn alÕnmasÕ ve bölümlerin performansÕnÕn de÷erlendirilmesi
amacÕyla ùirket’in faaliyetlerine iliúkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kiúiler, ùirket’in üst
düzey yöneticileri olarak tanÕmlanmÕútÕr. ùirket’in sadece bir co÷rafi bolgede ve sadece otomotiv yan
sanayi alanÕnda faaliyet göstermesi sebebiyle tek bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta olup
ùirket üst düzey yöneticileri stratejik kararlarÕnÕ ùirket’in tüm faaliyetlerini kapsayacak úekilde
almaktadÕr. Bu nedenle, ùirket’in tek bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta olup finansal
bilgiler faaliyet bölümlerine göre raporlanmamÕútÕr.
Kurum kazancÕ üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar ve zararÕ üzerindeki gelir vergisi yükümlülü÷ü, cari yÕl vergisi ve ertelenmiú vergiyi
içermektedir. Cari yÕl vergi yükümlülü÷ü, dönem karÕnÕn vergiye tabi olan kÕsmÕ üzerinden ve bilanço
tarihinde geçerli olan vergi oranlarÕ ile hesaplanan vergi yükümlülü÷ünü içermektedir (Dipnot 23).
Ertelenmiú vergi yükümlülü÷ü veya varlÕ÷Õ, varlÕklarÕn ve yükümlülüklerin finansal tablolarda
gösterilen de÷erleri ile yasal vergi matrahÕ hesabÕnda dikkate alÕnan tutarlarÕ arasÕndaki geçici
farklÕlÕklarÕn bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibarÕyla yasalaúmÕú vergi oranlarÕ
dikkate alÕnarak hesaplanmasÕyla belirlenmektedir (Dipnot 23). Ertelenmiú vergi geliri veya gideri
ertelenmiú verginin do÷rudan özkaynak altÕnda muhasebeleútirilen bir iúlemle ilgili olmadÕ÷Õ
durumlarda, dönemin kar veya zararÕna dahil edilir. Ertelenmiú vergi özkaynaklar altÕnda
muhasebeleútirilen bir iúlemden kaynaklanÕyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi altÕnda muhasebeleútirilir.
Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ veya yükümlülü÷ü, söz konusu geçici farklarÕn ortadan kalkaca÷Õ ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarÕnda yapacaklarÕ tahmin edilen artÕú ve azalÕú oranlarÕnda finansal
tablolara yansÕtÕlmaktadÕrlar. Ertelenmiú vergi yükümlülü÷ü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için
hesaplanÕrken ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici
farklardan yararlanmanÕn kuvvetle muhtemel olmasÕ úartÕyla finansal tablolara alÕnÕr. Ertelenmiú vergi
varlÕ÷ÕnÕn bir kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn sa÷layaca÷Õ faydanÕn elde edilmesine imkan verecek düzeyde
mali kar elde etmenin muhtemel olmadÕ÷Õ ölçüde, ertelenmiú vergi varlÕ÷ÕnÕn kayÕtlÕ de÷eri azaltÕlÕr.
AynÕ ülkenin vergi mevzuatÕna tabi olunmasÕ ve cari vergi varlÕklarÕnÕn cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkÕn bulunmasÕ úartlarÕyla ertelenmiú vergi
varlÕklarÕ ve yükümlülükleri, karúÕlÕklÕ olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 23).
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar/kÕdem tazminatlarÕ
øú Kanunu’na göre grubun bir yÕlÕnÕ tamamlayan ve sebepsiz yere iúten çÕkartÕlan, askerlik görevini
yapmak için ça÷rÕlan, vefat eden, 25 yÕllÕk hizmet süresini doldurup (kadÕnlarda 20 yÕl) emeklilik yaúÕnÕ
doldurarak (kadÕnlarda 58, erkeklerde 60 yaú) emekli olan çalÕúanlarÕna kÕdem tazminatÕ ödeme
yükümlülü÷ü vardÕr.
KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ, UMS 19 “ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar” standardÕ uyarÕnca, ùirket’in,
personelin Türk øú Kanunu uyarÕnca emekliye ayrÕlmasÕndan do÷acak gelecekteki olasÕ
yükümlülüklerinin ba÷ÕmsÕz aktüerler tarafÕndan yapÕlan varsayÕmlara uygun olarak belirlenen tahmini
toplam karúÕlÕ÷ÕnÕn úimdiki zamana indirgenmiú de÷erini ifade eder (Dipnot 14).
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Sermaye, emisyon primi ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr. Adi hisseler üzerinden da÷ÕtÕlan temettüler, beyan edildi÷i
dönemde, birikmiú karlar hesabÕndan indirilerek kaydedilir. Emisyon primi ise ùirket’in halka arz edilen
hisselerinin nominal tutarÕ ile satÕú tutarÕ arasÕndaki farkÕ temsil etmektedir.
Kiralama iúlemleri
(1)

ùirket - kiracÕ olarak

Finansal Kiralama
Herhangi bir tesis ya da ekipmanÕn kiralanmasÕ sÕrasÕnda bütün risk ve faydalarÕn, ùirket tarafÕndan
üstlenilmesi durumunda söz konusu iúlem finansal kiralama olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr. Finansal kiralamalar
gerçekleútirildikleri tarihte, kiralanan varlÕ÷Õn makul de÷eri veya minimum finansal kiralama
ödemelerinin bugünkü de÷erinin düúük olanÕ ile aktifleútirilirler. Her bir finansal kiralama ödemesi,
yükümlülük ve finansal gider arasÕnda, ödenmemiú bakiye üzerinden sabit bir orana ulaúmak için
da÷ÕtÕlÕr. ølgili finansal kiralama yükümlülü÷ünün finansal gider düúüldükten sonra kalan kÕsmÕ,
bilançoda finansal borçlar kalemi altÕnda muhasebeleútirilmiútir. Faiz ödemeleri, finansal kiralama
dönemi süresince kapsamlÕ gelir tablosunda giderleútirilir. Finansal kiralama sözleúmesi ile elde edilen
maddi duran varlÕklar, varlÕ÷Õn kullanÕlabilir ömrü veya finansal kiralama süresinin düúük olanÕ
üzerinden amortismana tabi tutulur.
Faaliyet KiralamasÕ
FaydalarÕn ve risklerin büyük bir bölümünün kiraya veren tarafÕndan üstlenildi÷i kiralama sözleúmeleri
operasyonel kiralama olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr. Operasyonel kiralama için yapÕlan ödemeler (kiraya
verenden alÕnan teúvikler düúüldükten sonra), kiralamanÕn yapÕldÕ÷Õ dönem boyunca do÷rusal yöntem
ile kapsamlÕ gelir tablosunda giderleútirilir (Dipnot 11).
(2)

ùirket - kiralayan olarak

Faaliyet KiralamasÕ
Faaliyet kiralamasÕnda, kiralanan varlÕklar, bilançoda maddi duran varlÕklar altÕnda sÕnÕflandÕrÕlÕr ve elde
edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eúit tutarlarda kapsamlÕ gelir tablosuna yansÕtÕlÕr. Kira
geliri, kira dönemi boyunca do÷rusal yöntem ile kapsamlÕ gelir tablosuna yansÕtÕlmaktadÕr.
Netleútirme/mahsup
øçerik ve tutar itibarÕyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda
ayrÕ gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esaslarÕ veya fonksiyonlarÕ açÕsÕndan birbirine benzeyen
kalemler itibarÕyla toplulaútÕrÕlarak gösterilir. øúlem ve olayÕn özünün mahsubu gerekli kÕlmasÕ
sonucunda, bu iúlem ve olayÕn net tutarlarÕ üzerinden gösterilmesi veya varlÕklarÕn, de÷er düúüklü÷ü
düúüldükten sonraki tutarlarÕ üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralÕnÕn ihlali olarak
de÷erlendirilmez. ùirket’in normal iú akÕúÕ içinde gerçekleútirdi÷i iúlemler sonucunda, elde etti÷i
gelirler, iúlem veya olayÕn özüne uygun olmasÕ úartÕyla net de÷erleri üzerinden gösterilir.
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DøPNOT 2 - FøNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA øLøùKøN ESASLAR (DevamÕ)
2.6

Önemli Muhasebe De÷erlendirme, Tahmin ve VarsayÕmlarÕ

Finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕ, finansal durum tablosu tarihi itibarÕyla raporlanan varlÕklar ve
yükümlülüklerin tutarlarÕnÕ, koúullu varlÕklarÕn ve borçlarÕn açÕklamasÕnÕ ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarÕnÕ etkileyebilecek tahmin ve varsayÕmlarÕn kullanÕlmasÕnÕ
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayÕmlar, ùirket yönetiminin mevcut olaylar ve iúlemlere iliúkin en
iyi bilgilerine dayanmasÕna ra÷men, fiili sonuçlar varsayÕmlardan farklÕlÕk gösterebilir. ùirket’in önemli
muhasebe varsayÕm ve tahminleri aúa÷Õdaki gibidir:
a)

Gelir vergileri

Nihai vergi tutarÕna olan etkileri kesinleúmeyen ilgili birçok iúlem ve hesaplama normal iú akÕúÕ sÕrasÕnda
gerçekleúmekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi karúÕlÕ÷Õ belirlenmesi sÕrasÕnda önemli
muhakemelerin kullanÕlmasÕnÕ gerektirmektedir. ùirket, gelecekte vergilendirilebilecek karlar
aracÕlÕ÷Õyla gerçekleúecek olan ertelenmiú vergi varlÕklarÕnÕ ve vergisel olaylarÕn sonucunda ödenmesi
tahmin edilen ek vergilerin oluúturdu÷u vergi yükümlüklerini kayÕtlarÕna almaktadÕr (Dipnot 23). Bu
konular ile ilgili oluúan nihai vergisel sonuçlarÕn baúlangÕçta kaydedilen tutarlardan farklÕ oldu÷u
durumlarda, bu farklar belirlendi÷i dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiú vergi gelir/ giderini
etkileyebilecektir.
b)

KÕdem tazminatÕ iskonto oranÕ

KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ her yÕl belirlenen iskonto oranÕna göre çalÕúanlarÕn emeklili÷i halinde
ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü÷ün bugünkü de÷erinin aktüer öngörüler do÷rultusunda
tahmin edilmesiyle hesaplanÕr. øskonto oranÕ yönetimin en iyi tahminlerine dayanÕr, her bir bilanço
tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapÕlÕr (Dipnot 14).
2.7

TMS/TFRS’ye ve KGK TarafÕndan YayÕnlanan ølke KararlarÕna Uygunluk BeyanÕ

ùirket yönetimi, finansal tablolarÕn KGK tarafÕndan yayÕmlanan TMS/TFRS’lere ve KGK ilke
kararlarÕna göre hazÕrlanmasÕ ve dürüst bir úekilde sunumundan sorumludur. ùirket yönetimi olarak, cari
ve önceki döneme ait finansal tablolar ile önemli muhasebe politikalarÕnÕn özeti ve dipnotlarÕn
TMS/TFRS’lere uygun olarak hazÕrlanÕp sunuldu÷unu beyan ederiz.
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DøPNOT 3 - NAKøT VE NAKøT BENZERø KALEMLER

Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

612.074
28.757.128

263.585
29.109.064

29.369.202

29.372.649

31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla vadeli mevduatlarÕn vadeleri bir aydan kÕsa (2015: iki aydan kÕsa) olup
a÷ÕrlÕklÕ ortalama faiz oranÕ Avro için %1,60, USD için %3,05 ve TL mevduatlar için yÕllÕk %8,60
(2015: Avro için %1,40, USD için %2,10 ve TL mevduatlar için yÕllÕk %9,25).
Nakit ve nakit benzerlerinin içerisindeki dövizli bakiyelerin detayÕ Dipnot 28’de yer almaktadÕr.
DøPNOT 4 - øLøùKøLø TARAF AÇIKLAMALARI
i)

31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla iliúkili taraflardan alacak ve borçlar:
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

1.873.294
219.479
214.172
154.023
109.484
99.306
93.386
108.027

1.895.358
182.617
136.644
138.493
337.562
85.057
75.581
85.220

2.871.171

2.936.532

2.368.361
737.837
558.957
189.639
171.025
51.228
51.108
24.464
100.897

1.822.808
643.672
235.357
1.713.452
60.299
64.927
70.916
25.280
144.213
85.226

4.253.516

4.866.150

øliúkili taraflardan ticari alacaklar:
Robert Bosch GmbH - Almanya
Bosch Chassis Systems India LTD - Hindistan
Robert Bosch LLC - ABD
Bosch Sanayi ve Ticaret A.ù.
Bosch Automotive Products Co. Ltd. - Çin
Bosch Rexroth (Beijing) Hyd. Co. Ltd.
Bosch Sistemas De Frenado S.L. - øspanya
Di÷er

øliúkili taraflara ticari borçlar:
Robert Bosch Licensing
Robert Bosch GmbH
Bosch Sanayi ve Ticaret A.ù.
Robert Bosch (France) SAS
Robert Bosch SP. Z.O.O. - Polonya
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch LLC
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.ù.
Bosch Sistemas De Frenado S.L.
Di÷er

19

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 4 - øLøùKøLø TARAF AÇIKLAMALARI (DevamÕ)
øliúkili taraflardan ticari alacaklarÕn vadeleri aúa÷Õdaki gibidir:
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

1.009.623
74.953
1.786.595

732.637
487.452
1.716.443

2.871.171

2.936.532

46.859
122.904
109.716
250.795
479.349

280.796
13.034
71.807
93.913
273.087

1.009.623

732.637

Vadeye kalan süre
Vadesi geçen alacaklar
0 - 30 gün
31 - 60 gün

Vadesi geçen süre
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiú
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiú
Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiú
Vadesi üzerinden 6-12 ay geçmiú
Vadesini 1 yÕldan fazla geçmiú

øliúkili taraflardan alacaklar ortalama 2 ay (2015: 2 ay) vadelidir ve 31 AralÕk 2016 tarihinde yÕllÕk
ortalama %8,61 (2015: %11,36) (TL) ve %0,34 (2015: %0,16) (Avro) oranlarÕ kullanÕlarak iskonto
edilmiútir. øliúkili taraflara borçlarÕn vadesi ortalama 2 ay (2015: 2 ay) arasÕndadÕr ve 31 AralÕk 2016
tarihinde yÕllÕk ortalama %8,61 (2015: %11,36) (TL) ve %0,34 (2015: %0,16) (Avro) oranlarÕ
kullanÕlarak iskonto edilmiútir. øliúkili taraflardan alacaklar ve iliúkili taraflara borçlar içerisindeki
yabancÕ para bakiyelerin detayÕ Dipnot 28’de yer almaktadÕr.
øliúkili taraflardan alacaklar ve borçlarÕn tahakkuk etmemiú finansman gelir ve gider tutarlarÕ ticari
alacak ve borçlardan tenzil edilen tutarlara dahil edilmiú, önemlilik esasÕna dayanarak ayrÕca
gösterilmemiúlerdir.
ii)

1 Ocak - 31 AralÕk 2016 ve 2015 hesap dönemlerinde iliúkili taraflara yapÕlan önemli
satÕúlar ve iliúkili taraflardan yapÕlan önemli alÕmlar:

Aúa÷Õdaki tablolarda belirtilen tutarlar 1 Ocak - 31 AralÕk 2016 ve 2015 hesap dönemlerinde iliúkili
taraflara yapÕlan önemli satÕú, iliúkili taraflardan yapÕlan önemli alÕm ve sürdürülen faaliyetlerin
toplamÕnÕ içermektedir.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 4 - øLøùKøLø TARAF AÇIKLAMALARI (DevamÕ)
2016

2015

16.034.359
1.201.974
864.731
231.750
173.852
148.413
31.322

12.231.782
787.495
1.323.740
364.462
937.985
37.626
25.278
11.099
4.000
3.687

18.686.401

15.727.154

2.397.378
628.859
595.850
398.421
97.097
91.047
70.652
30.097
12.798
10.029
3.789

1.062.550
7.592
9.138
24.111
79.233
26.549
5.804
11.625
6.960

4.336.017

1.233.562

1.671.567
1.351.839
308.018
216.437
173.678
26.853
10.369

1.589.915
1.242.628
147.821
1.118.150
64.074
16.140
79.546
167.260

3.758.761

4.425.534

Mal satÕúlarÕ:
Robert Bosch GmbH - Almanya
Bosch Sistemas De Frenado, S.L. - øspanya
Bosch Corporation - Japonya
Bosch Sanayi ve Ticaret A.ù.
Bosch Chassis Systems India LTD. - Hindistan
Bosch Automotive Products Co. Ltd. - Çin
Robert Bosch France S.A.S. - Fransa
Robert Bosch LLC - ABD
Robert Bosch Ltda. - Brezilya
Bosch Rexroth Otomasyon
Robert Bosch SP. Z.O.O. - Polonya

Mal ve hizmet alÕmlarÕ:
Mal alÕmlarÕ:
Bosch Sistemas De Frenado, S.L. - øspanya
Robert Bosch Fahrzeugelektrik - Almanya
Robert Bosch GmbH - Almanya
Bosch Corporation - Japonya
Robert Bosch SP. Z.O.O. - Polonya
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.ù.
Bosch Automotive Thailand Co. Ltd.
Robert Bosch Ltda.
Bosch Sanayi ve Ticaret A.ù.
Robert Bosch LLC - ABD
Di÷er

Teknik ve idari hizmet alÕmlarÕ:
Robert Bosch GmbH - Almanya (iii) (***)
Bosch Sanayi ve Ticaret A.ù. (ii) (**)
Bosch Sistemas De Frenado S.L. - øspanya
Robert Bosch France S.A.S. - Fransa (ii) (*)
Robert Bosch Sp. Z.O.O. - Polonya
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert Bosch Co. Ltd.
Di÷er

(*)

Robert Bosch France S.A.S. tarafÕndan ùirket’e yansÕtÕlan idari hizmet giderlerinin tamamÕ numune test
masraflarÕ ile iliúkilidir.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 4 - øLøùKøLø TARAF AÇIKLAMALARI (DevamÕ)
(**)

ølgili hesabÕn 34.200 TL tutarÕndaki kÕsmÕ bordro hizmeti ücretinden (2015: 31.200 TL), 354.535 TL tutarÕndaki
kÕsmÕ bölgesel organizasyon danÕúmanlÕk giderinden (2015: 327.821 TL), 537.892 TL tutarÕndaki kÕsmÕ
satÕnalma masraflarÕndan (2015: 521.127 TL), 328.807 TL tutarÕndaki kÕsmÕ bilgi iúlem masraflarÕndan (2015:
289.764 TL) ve 96.405 TL tutarÕndaki kÕsÕm di÷er giderlerden oluúmaktadÕr (2015: 72.716 TL).

(***) ølgili hesabÕn, 595.970 TL tutarÕndaki kÕsmÕ bilgi iúlem faturalarÕ (2015: 457.916 TL) ve 1.057.428 TL tutarÕndaki
kÕsmÕ merkezi satÕnalma masraflarÕndan (2015: 1.127.249 TL), 18.169 TL tutarÕndaki kÕsÕm di÷er giderlerden
(2015: 4.750 TL) oluúmaktadÕr.

c)

2016

2015

2.631.512
1.974.097

2.025.343
1.163.812

4.605.609

3.189.155

Royalti ve lisans giderleri:

Robert Bosch Licencing - Hollanda (*)
Robert Bosch GmbH - Almanya (**)

(*)

ùirket ile Robert Bosch GmbH arasÕnda 29 KasÕm 1999 tarihinde imzalanan ve BaúbakanlÕk Hazine
MüsteúarlÕ÷Õ’nca 22 ùubat 2000 tarihinde onaylanan Trademark sözleúmesine göre ùirket, Robert Bosch
GmbH’a, lisansÕ Bendix ve Robert Bosch GmbH tarafÕndan verilmiú olan ürünler için net satÕúlar üzerinden %3
oranÕnda ödeme yapmakta idi. 23 KasÕm 2012 tarihinde trademark sözleúmesi yenilenmiú, Robert Bosch
Licencing Administration CV firmasÕ ile 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçeri olacak úekilde yeni sözleúme
imzalanmÕútÕr. Yeni sözleúme ile lisansÕ Robert Bosch GmbH tarafÕndan verilmiú ürünlerin satÕúlarÕ üzerinden
%3 oranÕnda ödeme gerçekleútirilmektedir.

(**)

ùirket ile Robert Bosch GmbH arasÕnda 29 Nisan 1999 tarihinde imzalanan ve BaúbakanlÕk Hazine
MüsteúarlÕ÷Õ’nca 9 Haziran 1999 tarihinde onaylanan royalti sözleúmesine göre ùirket, Robert Bosch GmbH’a
%2 ve %3 oranlarÕnda royalti ödemeleri gerçekleútirmektedir.

iii)

Sabit kÕymet alÕmlarÕ:

Bosch Sanayi ve Ticaret A.ù. (*)
Bosch Rexroth Oto. San. Tic. A.ù.
Bosch Sicherheitssysteme GmbH

2016

2015

409.263
44.803
40.968

2.141.095
37.400
-

495.034

2.178.495

(*)

Sabit kÕymet alÕmlarÕnÕn büyük çogunlu÷u yeni nesil fren üretimi için kurulmakta olan Tie-Rod HattÕ makine ve
teçhizat alÕmlarÕna iliúkindir.

iv)

Grup içi firmalara yapÕlan di÷er masraf yansÕtmalarÕ:

Robert Bosch (France) SAS (*)
Robert Bosch GmbH (**)
Bosch Automotive Thailand Co. Ltd. (**)
Bosch Sistemas De Frenado, S.L.-øspanya (**)

2016

2015

1.969.237
256.141
88.571
26.790

-

2.340.739

-

(*)

2013 yÕlÕnda Bosch France (SAS) tarafÕndan yansÕtÕlan hizmet faturalarÕnÕn 2016 yÕlÕnda iptaline iliúkindir.

(**)

Yurt dÕúÕ görevlendirme sebebiyle di÷er Bosch lokasyonlarÕnda çalÕúan personelin oluúan masraflarÕnÕn
yansÕtmasÕdÕr.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 4 - øLøùKøLø TARAF AÇIKLAMALARI (DevamÕ)
v)

Üst düzey yöneticilere sa÷lanan faydalar:

Yönetim OrganÕ üyeleri ve üst düzey yöneticiler, ùirket faaliyetlerinde planlama, yönetim ve kontrol
yetkisine sahip bölüm müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinden oluúmakta olup bu yöneticilere sa÷lanan
faydalar aúa÷Õdaki gibidir:
2016
2015
KÕsa vadeli faydalar (Ücretler, ikramiyeler)
Di÷er uzun vadeli faydalar (KÕdem tazminatÕ karúÕlÕk giderleri,
izin karúÕlÕklarÕnÕn uzun vadeli kÕsÕmlarÕ,
uzun vadeli ikramiye planlarÕ vb.)

1.918.941

1.579.256

30.080

26.799

1.949.021

1.606.055

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

22.681.058
47.500

18.204.113
47.500

22.728.558

18.251.613

DøPNOT 5 - TøCARø ALACAKLAR VE BORÇLAR
i)

øliúkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar:

øliúkili taraflardan alacaklar ve borçlar Dipnot 4’de açÕklanmÕútÕr.
ii)

Di÷er Ticari Alacaklar ve Borçlar:

KÕsa vadeli ticari alacaklar:
Müúteri cari hesaplarÕ
ùüpheli ticari alacaklar

Eksi: Vadeli satÕúlardan tahakkuk etmemiú finansman gideri
Eksi: ùüpheli alacaklar karúÕlÕ÷Õ

(166.008)
(47.500)
22.515.050

(393.277)
(47.500)
17.810.836

Ticari alacaklar ortalama olarak 2 ay (2015: 2 ay) vadelidir ve 31 AralÕk 2016 tarihinde yÕllÕk ortalama
%8.61 (2015: %11,36) (TL) ve %0,34 (2015: %0,16) (Avro) oranlarÕ kullanÕlarak iskonto edilmiúlerdir.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 5 - TøCARø ALACAKLAR VE BORÇLAR (DevamÕ)
31 AralÕk 2015 ve 2016 tarihleri itibarÕyla úüpheli alacak karúÕlÕ÷Õ ayrÕlmayan ve karúÕlÕ÷Õnda herhangi
bir teminat elde bulundurulmayan ticari alacaklarÕn vadeleri aúa÷Õdaki gibidir:
Vadeye kalan süre
Vadesi geçen alacaklar
0 - 30 gün
31 - 60 gün

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

769.442
8.653.658
13.091.950

1.173.575
7.218.650
9.418.611

22.515.050

17.810.836

487.850
400
270.489
10.703

868.009
150.310
102.884
41.244
11.128

769.442

1.173.575

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

Vadesi geçen süre
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiú
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiú
Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiú
Vadesi üzerinden 6-12 ay geçmiú
Vadesi üzerinden 1 yÕl geçmiú

KÕsa vadeli ticari borçlar:
SatÕcÕ cari hesaplarÕ
Eksi: Vadeli satÕúlardan tahakkuk etmemiú finansman geliri

6.650.686
(13.538)

4.843.212
(12.599)

6.637.148

4.830.613

Ticari borçlarÕn vadesi ortalama 2 ay (2015: 2 ay) içerisindedir ve 31 AralÕk 2016 tarihinde yÕllÕk
ortalama %8,61 (2015: %11,36) (TL) ve %0,34 (2015: %0,16) (Avro) oranlarÕ kullanÕlarak iskonto
edilmiútir.
Ticari alacak ve borçlar içerisindeki dövizli bakiyelerin detayÕ Dipnot 28’de yer almaktadÕr.

DøPNOT 6 - DøöER ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

Verilen depozitolar

1.071

3.644

Di÷er uzun vadeli alacaklar

1.071

3.644

Personele borçlar

255.579

178.803

Di÷er kÕsa vadeli borçlar

255.579

178.803
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 7 - STOKLAR
ølk madde ve malzemeler
YarÕ mamuller
Mamuller

Eksi: Yavaú hareket gören stok karúÕlÕ÷Õ

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

5.455.870
1.011.122
592.556

4.216.461
784.804
257.161

7.059.548

5.258.426

(523.044)
6.536.504

(322.133)
4.936.293

1 Ocak - 31 AralÕk 2016 hesap döneminde satÕúlarÕn maliyeti içerisinde giderleútirilen stok maliyeti
64.363.524 TL’ dir (2015: 42.103.828 TL) (Dipnot 17).
Yavaú hareket gören stok karúÕlÕ÷ÕnÕn raporlanan dönemler içerisindeki hareketleri aúa÷Õdaki gibidir:
2016

2015

1 Ocak

(322.133)

(598.784)

Gelir tablosuna yansÕtÕlan

(200.911)

276.651

31 AralÕk

(523.044)

(322.133)

DøPNOT 8 - PEùøN ÖDENMøù GøDERLER

Kira bedeli

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

1.992.298

1.782.121

1.992.298

1.782.121

Peúin ödenmiú giderler 2014 yÕlÕ sonunda taúÕnÕlan yeni fabrikanÕn sözleúmesine istinaden peúin ödenen
kira bedelinden oluúmaktadÕr.
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(3.710.554)

(21.694.863)
13.403.037

(3.542.822)
(167.732)

3.781.058

35.097.900
(21.059.922)
(634.941)

2.577.091
139.592
1.064.375

ølaveler(*)

27.090
31.675.193
1.679.416
1.716.201

1 Ocak
2016

1.538.698

1.338.041
200.657

(1.639.960)

(1.417.021)
(222.939)
-

ÇÕkÕúlar(*)

-

-

(147.200)

1.557.566
2.002
(1.706.768)

Transferler

13.225.080

(23.866.719)

(23.264.703)
(602.016)

37.091.799

27.090
34.392.829
1.598.071
1.073.809

31 AralÕk
2016

(*)
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1 Ocak - 31 AralÕk 2016 döneminde maddi duran varlÕklara ilavelerin önemli bir bölümü mevcut yatÕrÕmlarÕn modernizasyonu için alÕnan makine ve techizatlar ile ilgili
olup; çÕkÕúlar ise kalÕp mülkiyetinin devri ve hurda satÕúlarÕna iliúkindir.

3.767.858 TL (2015: 2.881.235 TL) tutarÕndaki maddi duran ve maddi olmayan duran varlÕklarÕn amortisman ve itfa gideri 31 AralÕk 2016 tarihinde sona eren
yÕla ait gelir tablosunda satÕlan malÕn maliyeti içerisinde gösterilmiútir (Dipnot 17).

Net defter de÷eri

Birikmiú amortisman:
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döúeme ve demirbaúlar

Maliyet:
Arazi ve arsalar
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döúeme ve demirbaúlar
YapÕlmakta olan yatÕrÕmlar

DøPNOT 9 - MADDø DURAN VARLIKLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.

Net defter de÷eri

Birikmiú amortisman:
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döúeme ve demirbaúlar

Maliyet:
Arazi ve arsalar
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döúeme ve demirbaúlar
YapÕlmakta olan yatÕrÕmlar

DøPNOT 9- MADDø DURAN VARLIKLAR (DevamÕ)

11.123.341
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(2.846.922)

(20.510.185)

5.383.018

31.633.526

(2.696.525)
(150.397)

3.533.643
141.563
1.707.812

ølaveler

27.090
28.962.811
1.242.344
1.401.281

1 Ocak
2015

(20.012.858)
(497.327)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

1.662.244

1.649.461
12.783

(1.918.644)

(1.902.462)
(16.182)
-

ÇÕkÕúlar

-

-

-

1.081.201
311.691
(1.392.892)

Transferler

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.

13.403.037

(21.694.863)

(21.059.922)
(634.941)

35.097.900

27.090
31.675.193
1.679.416
1.716.201

31 AralÕk
2015

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 10 - MADDø OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak
2016

ølaveler

375.060
(289.036)

16.258
(57.304)

ÇÕkÕúlar

Transferler

31 AralÕk
2016

-

147.200
-

538.518
(346.340)

Maliyet:
Haklar
Birikmiú itfa paylarÕ

86.024

192.178

1 Ocak
2015

ølaveler

342.793
(254.723)

23.879
(34.313)

ÇÕkÕúlar

Transferler

31 AralÕk
2015

-

8.388
-

375.060
(289.036)

Maliyet:
Haklar
Birikmiú itfa paylarÕ

88.070

86.024

DøPNOT 11 - KøRALAMA øùLEMLERø
ùirket 2016 yÕlÕ içerisinde 1.968.376 TL'lik kiralama iúlemi gerçekleútirmiútir. TutarÕn 1.608.642 TL’lik
kÕsmÕ fabrika kira giderinden, 359.734 TL’lik kÕsmÕ di÷er kiralama iúlemlerinden oluúmaktadÕr
(2015: 1.408.135 TL).

DøPNOT 12 - DEVLET TEùVøK VE YARDIMLARI
ùirketimiz adÕna T.C. Ekonomi BakanlÕ÷Õ tarafÕndan verilmiú bulunan 31.12.2013 tarih ve 113256 sayÕlÕ
YatÕrÕm Teúvik Belgesinin süresi AralÕk 2016 döneminde sona ermiútir. Söz konusu YatÕrÕm Teúvik
Belgesi kaspamÕnda 6.987.422,31 TL tutarÕnda yatÕrÕm yapÕlmÕútÕr.
ùirketimizin T.C.Ekonomi BakanlÕ÷Õ Teúvik Uygulama ve YabancÕ Sermaye Genel Müdürlü÷ü’ne
29.11.2016 tarih ve 136089 nolu müracatÕna istinaden 27.12.2016 tarih ve 127089 sayÕlÕ YatÕrÕm Teúvik
Belgesi tarafÕmÕza verilmiútir. YatÕrÕm Teúvik Belgesi müracaat tarihinden itibaren 3 yÕl süre ile geçerli
olup, 4.290.000 TL tutarÕndaki sabit kÕymet yatÕrÕm planlarÕnÕ ihtiva etmektedir. Bu YatÕrÕm Teúvik
Belgesi ile;
x
KDV istisnasÕndan
x
Gümrük Vergisi Muafiyetinden
x
Vergi øndiriminden
x
Sigorta Pirimi øúveren Hissesi Deste÷inden
x
Faiz Deste÷inden
yararlanma hakkÕ bulunmaktadÕr.
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 13 - KARùILIKLAR, KOùULLU VARLIK VE BORÇLAR
(i)

ùirket tarafÕndan verilen teminat, rehin ve ipotekler (“TRø”):

ùirket’in 31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla, teminat/rehin/ipotek (“TRø”) pozisyonuna iliúkin
tablolarÕ aúa÷Õdaki gibidir:
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

164.000

164.000

-

-

-

-

-

-

-

-

A. Kendi tüzel kiúili÷i adÕna vermiú oldu÷u TRø’ler (*)
B. Tam konsolidasyon kapsamÕna dahil edilen ortaklÕklar lehine
vermiú oldu÷u TRø’lerin toplam tutarÕ
C. Ola÷an ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacÕyla di÷er
3.kiúilerin borcunu temin amacÕyla vermiú oldu÷u TRø’ler
D. Di÷er verilen TRø’lerin toplam tutarÕ
i. Ana ortaklÕk lehine vermiú oldu÷u TRø’ler toplamÕ
ii. B ve C kapsamÕna girmeyen di÷er grup úirketleri
lehine vermiú oldu÷u TRø’ler toplamÕ
iii. C kapsamÕna girmeyen 3.kiúiler lehine vermiú oldu÷u
TRø’ler toplamÕ
(*)

ùirket’in vermiú oldu÷u di÷er TRø’lerin ùirket’in özkaynaklara oranÕ 31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla
%0,3’tür. (31 AralÕk 2015: %0,3)

(ii)

AlÕnan teminatlar:

ùirket’in 31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla satÕcÕlardan alÕnmÕú toplam 1.607.899 TL (2015: 1.071.242 TL)
tutarÕnda teminatÕ bulunmaktadÕr.
(iii)

KÕsa vadeli borç karúÕlÕklarÕ:
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

906.546
477.911
442.394
356.150
183.241
153.455
151.500
85.183

616.759
347.717
113.704
120.949
221.462
3.336.233
170.493

2.756.380

4.927.317

Prim karúÕlÕ÷Õ
KullanÕlmamÕú izinler karúÕlÕ÷Õ
Malzeme gider karúÕlÕ÷Õ (*)
Royalti karúÕlÕ÷Õ (**)
Esnek saat karúÕlÕ÷Õ
DanÕúmanlÕk faturasÕ karúÕlÕ÷Õ
BÖS Prim
Vergi davasÕ karúÕlÕ÷Õ
Di÷er

(*)

ølgili tutar, malzeme fiyat farklarÕndan dolayÕ oluúan karúÕlÕk tutarÕdÕr.

(**)

2016 yÕlÕna ait grup içi úirketlerinin úirkete yansÕtaca÷Õ royalti faturasÕna ait karúÕlÕk tutardÕr.
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DøPNOT 13 - KARùILIKLAR, KOùULLU VARLIK VE BORÇLAR (DevamÕ)
KÕsa vadeli borç karúÕlÕklarÕnÕn 1 Ocak - 31 AralÕk 2016 ve 2015 hesap dönemlerine iliúkin hareket
tablolarÕ aúa÷Õdaki gibidir:
KullanÕm/
konusu
1 Ocak
kalmayan
31 AralÕk
2016
ølaveler
karúÕlÕklar
2016
Dava karúÕlÕklarÕ (*)
Prim karúÕlÕ÷Õ (**)
KullanÕlmamÕú izinler karúÕlÕ÷Õ
BÖS prim karúÕlÕ÷Õ (***)
Esnek saat karúÕlÕ÷Õ
Malzeme gider karúÕlÕ÷Õ (****)
Royalti gider karúÕlÕ÷Õ (*****)
DanÕúmanlÕk gider karúÕlÕ÷Õ
Di÷er

Dava karúÕlÕklarÕ (*)
Prim karúÕlÕ÷Õ (**)
BÖS prim karúÕlÕ÷Õ karúÕlÕ÷Õ
KullanÕlmamÕú izinler karúÕlÕ÷Õ
Esnek saat karúÕlÕ÷Õ
Di÷er

3.336.233
616.759
347.717
221.462
113.704
120.949
170.493

935.000
130.194
69.537
442.394
356.150
32.506
55.094

(3.336.233)
(645.213)
(69.962)
(140.404)

906.546
477.911
151.500
183.241
442.394
356.150
153.455
85.183

4.927.317

1.578.481

(3.539.088)

2.756.380

KullanÕm/
konusu
kalmayan
karúÕlÕklar

31 AralÕk
2015

1 Ocak
2015

ølaveler

3.395.159
696.930
249.123
257.579

479.397
221.462
98.594
113.704
33.863

(58.926)
(559.568)
-

3.336.233
616.759
221.462
347.717
113.704
291.442

4.598.791

947.020

(618.494)

4.927.317

(*)

16 Ekim 2012 tarihinde 2.756.317 TL tutarÕnda ceza ùirket adÕna tarh edilmiútir. ùirket ilgili cezaya iliúkin
13 AralÕk 2012 tarihinde Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nde dava açmÕútÕr. ùirket 31 AralÕk 2016 ve 2015
tarihleri itibarÕyla ilgili vergi cezasÕna iliúkin gecikme zammÕ ve di÷er vergi davalarÕ ile beraber
3.336.233 TL tutarÕnÕ finansal tablolarÕna karúÕlÕk olarak yansÕtmÕútÕr. 2014 yÕlÕ içerisinde Bursa 2. Vergi
Mahkemesi ùirket lehine cezanÕn iptaline karar vermiú olup dava üst mahkemeye taúÕnmÕútÕr. 2015 yÕlÕ
içerisinde 58.926 TL tutarÕndaki dava úirket lehine sonuçlanmÕútÕr. ùirketin geçirmiú oldu÷u vergi ve
gümrük incelemeleri sonucu almÕú oldu÷u toplam vergi aslÕ ve cezasÕ için, Yönetim Kurulu 6736 SayÕlÕ
BazÕ AlacaklarÕn Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕna iliúkin kanuna istinaden, vergi cezalarÕnÕn yeniden
yapÕlandÕrÕlmasÕ kapsamÕnda vergi affÕ hükümlerinden faydalanmasÕ yoluna gidilmesine karar vermiútir.
Bu kapsamda yapÕlan baúvuru neticesinde 24.11.2016 tarihinde 3.336.233 TL tutarÕndaki dava karúÕlÕk
tutarÕ için vergi affÕndan faydalanmÕútÕr.

(**)

ùirket, 31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla hesaplanan prim tutarÕnÕ finansal tablolarÕna karúÕlÕk
olarak yansÕtmÕútÕr.

(***)

Bosch ödül sistemi prim karúÕlÕ÷ÕdÕr.

(****) ølgili tutar, malzeme fiyat farklarÕndan dolayÕ oluúan karúÕlÕk tutarÕdÕr.
(*****) 2016 yÕlÕna ait grup içi úirketlerinin úirkete yansÕtaca÷Õ royalti faturasÕna ait karúÕlÕk tutardÕr.
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DøPNOT 14 - ÇALIùANLARA SAöLANAN FAYDALAR
a)

ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin kÕsa vadeli karúÕlÕklar

ÇalÕúanlara sa÷lanan prim karúÕlÕ÷Õ
KullanÕlmamÕú izinler karúÕlÕ÷Õ
Esnek saat karúÕlÕ÷Õ
BÖS prim karúÕlÕ÷Õ

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

906.546
477.911
183.241
151.500

616.759
347.717
113.704
221.462

1.719.198

1.299.642

ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin kÕsa vadeli karúÕlÕklarÕn raporlanan yÕllar içerisindeki hareketleri
Dipnot 13’te açÕklanmÕútÕr.
b)

ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin uzun vadeli karúÕlÕklar

KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

2.592.494

2.370.451

Türk øú Kanunu’na göre, ùirket bir senesini doldurmuú olan ve ùirket’le iliúkisi kesilen veya emekli olan 25
hizmet (kadÕnlarda 20) yÕlÕnÕ dolduran ve emeklili÷ini kazanan (kadÕnlar için 58 yaúÕnda, erkekler için 60
yaúÕnda), askere ça÷rÕlan veya vefat eden personeli için kÕdem tazminatÕ ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet yÕlÕ için bir aylÕk maaú kadardÕr ve bu tutar 31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla
4.297,21 TL (31 AralÕk 2015: 3.828,37 TL) ile sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr.
KÕdem tazminatÕ yükümlülü÷ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de÷ildir ve herhangi bir fonlama
úartÕ bulunmamaktadÕr. KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ çalÕúanlarÕn emeklili÷i halinde ödenmesi gerekecek
muhtemel yükümlülü÷ün bilanço tarihindeki de÷erinin aktüeryal öngörüler do÷rultusunda tahminiyle
hesaplanÕr.
Temel varsayÕm, her yÕllÕk hizmet için belirlenen tavan karúÕlÕ÷ÕnÕn enflasyon ile orantÕlÕ olarak
artmasÕdÕr. Böylece uygulanan iskonto oranÕ enflasyonun beklenen etkilerinden arÕndÕrÕlmÕú gerçek
oranÕnÕ gösterir. ùirket’in kÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ, kÕdem tazminatÕ tavanÕ her altÕ ayda bir ayarlandÕ÷Õ
için, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 4.426,16 TL (1 Ocak 2016: 4.092,53 TL) üzerinden
hesaplanmaktadÕr.
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DøPNOT 14 - ÇALIùANLARA SAöLANAN FAYDALAR (DevamÕ)
Toplam karúÕlÕ÷Õn hesaplanmasÕna yönelik aúa÷Õdaki aktüeryal öngörüler kullanÕlmÕútÕr:
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

3,33
98,33

2,74
98,91

2016

2015

2.370.451

2.211.722

YÕllÕk iskonto oranÕ (%)
Emeklilik olasÕlÕ÷Õ (%)
KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷ÕnÕn yÕl içerisindeki hareketleri aúa÷Õdaki gibidir:

1 Ocak
Faiz maliyeti (Dipnot 21)
Aktüeryal kayÕp/(kazanç)
Dönem içindeki artÕú/(azalÕú)
Dönem içinde ödenen

238.043
(172.402)
271.732
(115.330)

31 AralÕk

175.298
18.901
220.965
(256.435)

2.592.494

2.370.451

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

441.524
23.017
202.186

138.432
584.624
30.099

666.727

753.155

31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

1.170.381
582.268
444.213
31.925

872.230
1.118.150
167.118
17.758

2.228.787

2.175.256

DøPNOT 15 - DøöER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)

Di÷er dönen varlÕklar:

Katma de÷er vergisi alacaklarÕ
øú avanslarÕ
Di÷er

b)

Di÷er kÕsa vadeli yükümlülükler:

Ödenecek vergiler
Gider tahakkuklarÕ (*)
Ödenecek SGK primleri
Di÷er

(*)

2016 yÕlÕ bakiyesi 2016 yÕlÕ son 3 aylÕk döneme ait royalti faturasÕna, 2015 bakiyesi Robert Bosch S.A.S.
tarafÕndan 2015 yÕlÕnda kesilmesi gereken numune test masraflarÕ faturasÕna istinaden ayrÕlmÕú tahakkuk
tutarÕdÕr.
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DøPNOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER, VE DøöER ÖZKAYNAK KALEMLERø
ùirket, SPK’ya kayÕtlÕ olan úirketlerin yararlandÕ÷Õ kayÕtlÕ sermaye sistemini benimsemiú ve nominal
de÷eri 1 Kr olan hisselerini temsil eden kayÕtlÕ sermayesi için tavan tespit etmiútir. ùirket’in onaylanmÕú
ve ödenmiú nominal de÷erdeki sermayesi, 31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla aúa÷Õdaki gibidir.

Hissedarlar

Robert Bosch GmbH
Halka açÕk kÕsÕm
Toplam ödenmiú sermaye

31 AralÕk 2016
Pay OranÕ
Pay TutarÕ
(%)
(TL)

31 AralÕk 2015
Pay OranÕ
Pay TutarÕ
(%)
(TL)

84,50
15,50

2.112.447
387.553

84,50
15,50

2.112.447
387.553

100

2.500.000

100

2.500.000

Sermaye enflasyon düzeltmesi farklarÕ

28.136.683

28.136.683

Toplam sermaye

30.636.683

30.636.683

Türkiye’deki úirketler, nakit arttÕrÕm dÕúÕndaki tüm iç kaynaklarÕn sermayeye ilavesi suretiyle bir defaya
mahsus olmak üzere kayÕtlÕ sermaye tavanÕnÕ aúabilirler. Nakit artÕrÕm suretiyle kayÕtlÕ sermaye tavanÕ
aúÕlamaz.
28.136.683 TL tutarÕndaki (2015: 28.136.683 TL) sermaye düzeltmesi farklarÕ, ùirket sermayesinin
enflasyona göre düzeltilmiú toplam tutarÕ ile ùirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutarÕ
arasÕndaki fark tutarÕnÕ ifade eder.
ùirket’in 31 AralÕk 2016 tarihi itibarÕyla onaylanmÕú ve ödenmiú sermayesi nominal beheri 1 Kr olan
250.000.000 hisseden oluúmaktadÕr (2015: 250.000.000).
Sermayeyi oluúturan paylarÕ temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin türlerinin da÷ÕlÕmÕ ile sermaye
yapÕsÕ 31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla aúa÷Õdaki úekildedir:
Grup
A
B
C

Nevi

Pay Adedi

Tutar

Nama
Nama
Hamiline

92.719
6.695
249.900.586

927
67
2.499.006

250.000.000

2.500.000
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DøPNOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER, VE DøöER ÖZKAYNAK KALEMLERø (DevamÕ)
ùirket Ana sözleúme’si uyarÕnca “A” ve “B” Grubu hisse senetlerine Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçiminde imtiyaz hakkÕ tanÕnmÕútÕr. Yönetim Kurulu üyelerinden biri “B” Grubu hissedarlarÕn
gösterece÷i adaylar arasÕndan ve ikisi ise “A” Grubu hissedarlarÕn gösterece÷i adaylar arasÕndan ve
Genel Kurul tarafÕndan seçilir. Di÷er adaylarÕn seçiminde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadÕr. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu üye sayÕsÕnÕ tespit ettikten sonra, “A” ve “B” Grubu hisse senedi malikleri, kendi
Yönetim Kurulu aday namzetlerini belirlerler. Bu belirleme, Genel Kurula katÕlan “A” ve “B” Grubu
hisse senedi maliklerinin kendi aralarÕnda ayrÕ ayrÕ ve ço÷unlukla verecekleri kararlarla yapÕlÕr. “A” ve
“B” Grubu hisse senedi maliklerinin aday namzetlerini belirlememesi halinde boú kalan kontenjan Genel
Kurul tarafÕndan seçilecek üyelerle tamamlanÕr. A ve B grubu hisse senetlerinin tamamÕ ile C grubu
hisse senetlerinin bir kÕsmÕndan oluúan toplam %84,50 oranÕnda hisse (2015: %84,50) Robert Bosch
GmbH’ya aittir.
ùirket sermayesinin kalan %15,50 oranÕndaki hissesi hamiline paylardan oluúmakta olup, Borsa
østanbul’da iúlem görmektedir. Borsa østanbul’da iúlem gören hisse senetlerinde imtiyaz
bulunmamaktadÕr. Kanuni defterlerdeki birikmiú karlar, aúa÷Õda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili
hüküm haricinde da÷ÕtÕlabilirler:
Türk Ticaret Kanunu’na göre, sermaye için faiz ödenemez ve kâr payÕ ancak net dönem kârÕndan ve
serbest yedek akçelerden da÷ÕtÕlabilir. YÕllÕk kârÕn yüzde beúi, ödenmiú sermayenin yüzde yirmisine
ulaúÕncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrÕlÕr. Bu sÕnÕra ulaúÕldÕktan sonra da;
a)
b)
c)

Yeni paylarÕn çÕkarÕlmasÕ dolayÕsÕyla sa÷lanan primin, çÕkarÕlma giderleri, itfa karúÕlÕklarÕ ve hayÕr
amaçlÕ ödemeler için kullanÕlmamÕú bulunan kÕsmÕ,
Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiú olan tutardan, bunlarÕn yerine
verilecek yeni senetlerin çÕkarÕlma giderlerinin düúülmesinden sonra kalan kÕsmÕ,
Pay sahiplerine yüzde beú oranÕnda kâr payÕ ödendikten sonra, kârdan pay alacak kiúilere
da÷ÕtÕlacak toplam tutarÕn yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

AyrÕlan genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çÕkarÕlmÕú sermayenin yarÕsÕnÕ aúmadÕ÷Õ takdirde,
sadece zararlarÕn kapatÕlmasÕna, iúlerin iyi gitmedi÷i zamanlarda iúletmeyi devam ettirmeye veya
iúsizli÷in önüne geçmeye ve sonuçlarÕnÕ hafifletmeye elveriúli önlemler alÕnmasÕ için kullanÕlabilir.
ùirket, iktisap etti÷i kendi paylarÕ için iktisap de÷erlerini karúÕlayan tutarda yedek akçe ayÕrÕr. Bu yedek
akçeler, anÕlan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap de÷erlerini karúÕlayan tutarda
çözülebilirler.
Yeniden de÷erleme fonu ile ilgili mevzuat uyarÕnca pasifte yer alan di÷er fonlar, sermayeye
dönüútürüldükleri ve yeniden de÷erlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde
çözülebilirler. Yedek akçeye yÕllÕk kârÕn yüzde beúinden fazla bir tutarÕn ayrÕlaca÷Õ ve yedek akçenin
ödenmiú sermayenin yüzde yirmisini aúabilece÷i hakkÕnda esas sözleúmeye hüküm konabilir. Esas
sözleúme ile baúka yedek akçe ayrÕlmasÕ da öngörülebilir ve bunlarÕn özgülenme amacÕyla harcanma
yollarÕ ve úartlarÕ belirlenebilir.
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DøPNOT 16 - SERMAYE, YEDEKLER, VE DøöER ÖZKAYNAK KALEMLERø (DevamÕ)
Kanuni ve esas sözleúmede öngörülen iste÷e ba÷lÕ yedek akçeler ayrÕlmadÕkça pay sahiplerine
da÷ÕtÕlacak kâr payÕ belirlenemez. Genel kurul, aktiflerin yeniden sa÷lanabilmesi için gerekliyse, bütün
pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alÕndÕ÷Õnda, úirketin sürekli geliúimi ve olabildi÷ince kararlÕ kâr
payÕ da÷ÕtÕmÕ yönünden haklÕ görülüyorsa, kanunda ve esas sözleúmede öngörülenlerden baúka yedek
akçe ayrÕlmasÕna da karar verebilir. AyrÕca, esas sözleúmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, úirketin
iúçileri için yardÕm sandÕklarÕ ve di÷er yardÕm örgütleri kurulmasÕ veya bunlarÕn sürdürülebilmesi
amacÕyla veya di÷er yardÕm ve hayÕr amaçlarÕna hizmet etmek üzere, bilanço kârÕndan yedek akçe
ayÕrabilir.
Söz konusu yasal yedeklerin, SPK Finansal Raporlama StandartlarÕ uyarÕnca “Kardan AyrÕlan
KÕsÕtlanmÕú Yedekler” içerisinde sÕnÕflandÕrÕlmasÕ gerekmektedir. ùirket’in 31 AralÕk 2016
tarihi itibarÕyla kardan ayrÕlan kÕsÕtlanmÕú yedeklerinin nominal tutarÕ 9.895.367 TL (2015:
8.482.438 TL)’dir.
II-14.1 sayÕlÕ tebli÷ ve ona açÕklama getiren SPK duyurularÕna göre “Ödenmiú Sermaye”, “Kardan
AyrÕlan KÕsÕtlanmÕú Yedekler” ve “Hisse Senedi øhraç Primleri”’nin yasal kayÕtlardaki tutarlarÕ
üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebli÷in uygulanmasÕ esnasÕnda de÷erlemelerde
çÕkan farklÕlÕklarÕn (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklÕlÕklar gibi):
-

“Ödenmiú Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiúse, “Ödenmiú
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açÕlacak “Sermaye Düzeltmesi FarklarÕ” kalemiyle;

-

“Kardan AyrÕlan KÕsÕtlanmÕú Yedekler” ve “Hisse Senedi øhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta
ve henüz kar da÷ÕtÕmÕ veya sermaye artÕrÕmÕna konu olmamÕúsa “Geçmiú YÕllar Kar/ZararÕyla”,
iliúkilendirilmesi gerekmektedir. Di÷er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama
StandartlarÕ çerçevesinde de÷erlenen tutarlarÕ ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi
farklarÕnÕn sermayeye eklenmek dÕúÕnda bir kullanÕmÕ yoktur.

Halka açÕk úirketler, temettü da÷ÕtÕmlarÕnÕ SPK’nÕn öngördü÷ü úekilde aúa÷Õdaki gibi yaparlar:
Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 sayÕlÕ kararÕ gere÷ince, halka açÕk anonim
ortaklÕklarÕn faaliyetlerinden elde ettikleri karlarÕn da÷ÕtÕmÕ esaslarÕnÕn belirlenmesine iliúkin olarak
paylarÕ borsada iúlem gören anonim ortaklÕklar için herhangi bir asgari kar da÷ÕtÕm zorunlulu÷u
getirilmemiú olup, SPK’nÕn II-19.1 sayÕlÕ Tebli÷’inde yer alan esaslar, ortaklÕklarÕn esas sözleúmelerinde
bulunan hükümler ve úirketler tarafÕndan kamuya açÕklanmÕú olan kar da÷ÕtÕm politikalarÕ çerçevesinde
gerçekleútirilmesine karar verilmiútir.
Sermaye enflasyon düzeltmesi farklarÕ ile ola÷anüstü yedeklerin kayÕtlÕ de÷erleri bedelsiz sermaye
artÕrÕmÕ nakit kar da÷ÕtÕmÕ ya da zarar mahsubunda kullanÕlabilecektir. Ancak sermaye enflasyon
düzeltmesi farklarÕ, nakit kar da÷ÕtÕmÕnda kullanÕlmasÕ durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktÕr.
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DøPNOT 17 - HASILAT
SatÕúlar:

Yurt içi mamul satÕúlarÕ
Yurt dÕúÕ mamul satÕúlarÕ
Brüt satÕúlar
Eksi: øskontolar

1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

93.872.452
18.612.142

74.281.032
14.619.121

112.484.594

88.900.153

(95)

Net satÕúlar

(27.897)

112.484.499

88.872.256

1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

SatÕúlarÕn maliyeti:

ølk madde ve malzeme giderleri
Genel üretim giderleri
Do÷rudan iúçilik giderleri
Amortisman giderleri
Mamul stoklarÕndaki de÷iúim
YarÕ mamul stoklarÕndaki de÷iúim

(64.363.524)
(21.420.002)
(5.274.913)
(3.767.858)
335.395
226.318

(42.103.828)
(16.848.015)
(4.178.526)
(2.881.235)
(8.049.945)
365.988

Toplam

(94.264.584)

(73.695.561)

Brüt kar

18.219.915

15.176.695

DøPNOT 18 - GENEL YÖNETøM GøDERLERø VE PAZARLAMA GøDERLERø
SatÕú ve pazarlama giderleri:

Trademark gideri
Royalti gideri
Ambalaj ve paketleme giderleri
Garanti giderleri
Di÷er
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1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

2.631.512
1.974.097
266.440
14.078
46.619

2.025.343
1.163.812
214.583
9.429
68.198

4.932.746

3.481.365
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DøPNOT 18 - GENEL YÖNETøM GøDERLERø VE PAZARLAMA GøDERLERø (DevamÕ)
Genel yönetim giderleri:

DanÕúmanlÕk giderleri (*)
øliúkili úirketlerden sa÷lanan hizmet bedelleri (**)
Personel ücret ve giderleri
Di÷er

1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

551.681
354.535
120.924
168.763

184.000
327.821
473.734
-

1.195.903

985.555

(*)

Müúavirlik ve avukat ücretidir. Vergi davasÕ ile ilgili aftan yararlanma sürecinde söz konusu olan
giderlerdir.

(**)

Bölgesel organizasyon giderlerinden oluúmaktadÕr.

DøPNOT 19 - NøTELøKLERøNE GÖRE GøDERLER
1 Ocak 31 AralÕk 2016
Direkt ilk madde ve malzeme
Personel ücret ve giderleri
Direkt iúçilik maliyetleri
Royalti ve trademark giderleri
Nakliye ve sigorta giderleri
Amortisman ve itfa paylarÕ
øliúkili úirket tarafÕndan sa÷lanan hizmet bedelleri
Kira giderleri
Taúeron giderleri
Sarf malzemesi giderleri
Enerji ve su giderleri
DanÕúmanlÕk hizmet giderleri
BakÕm onarÕm giderleri
Ambalaj ve paketleme giderleri
Garanti giderleri
YarÕmamul sto÷undaki de÷iúim
Mamul sto÷undaki de÷iúim
Di÷er

64.363.524
5.617.749
5.274.913
4.605.609
4.265.832
3.767.857
3.758.761
1.968.376
1.888.765
1.711.199
552.918
551.681
405.014
266.440
14.078
(226.318)
(335.395)
1.942.230
100.393.233
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1 Ocak 31 AralÕk 2015
42.103.828
4.240.065
4.178.526
3.189.155
2.755.624
2.881.235
4.211.276
1.408.135
1.470.133
1.358.361
457.779
184.000
377.906
214.583
9.429
(365.987)
8.049.945
1.438.488
78.162.481
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DøPNOT 20 - ESAS FAALøYETLERDEN DøöER GELøRLER VE GøDERLER

a)

1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

4.594.313
3.336.233
1.969.237
655.224
371.502
473.652

3.015.854
695.380
287.373

11.400.161

3.998.607

Esas faaliyetlerden di÷er gelirler:

Kur farkÕ geliri
Vergi davasÕ (*)
øptal edilen 2013 yÕlÕ yönetim yansÕtmasÕ (**)
Maddi duran varlÕk satÕú karÕ
Merkeze yapÕlan masraf yansÕtmalarÕ (***)
Di÷er

(*)

6736 SayÕlÕ BazÕ AlacaklarÕn Yeniden YapÕlandÕrÕlmasÕna iliúkin kanuna istinaden, vergi cezalarÕnÕn
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ kapsamÕnda vergi affÕndan yararlanÕlmÕú olup, ilgili tutar gelir yazÕlarak karúÕlÕk
kapatÕlmÕútÕr.

(**)

2013 yÕlÕnda Robert Bosch France SAS tarafÕndan yansÕtÕlan hizmet faturalarÕnÕn iptalidir.

(***) Yurt dÕúÕ görevlendirme sebebiyle di÷er Bosch lokasyonlarÕnda çalÕúan personelin oluúan masraflarÕnÕn
yansÕtmasÕdÕr.

b)

Esas faaliyetlerden di÷er giderler:

Kur farkÕ giderleri
Maddi duran varlÕk satÕú zararÕ
Di÷er

(2.445.023)
(101.163)
(339.640)

(949.134)
(3.929)
(66.042)

(2.885.826)

(1.019.105)

DøPNOT 21 - FøNANSMAN GELøRLERø VE GøDERLERø

Faiz gelirleri

KÕdem tazminatÕ faiz maliyeti (Dipnot 14)
Di÷er banka masraflarÕ
Reeskont giderleri

1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

1.346.750

1.430.452

1.346.750

1.430.452

(238.043)
(109.414)
-

(175.298)
(64.867)
(92.782)

(347.457)

(332.947)

DøPNOT 22 - DøöER KAPSAMLI GELøR UNSURLARININ ANALøZø
ùirket'in 1 Ocak - 31 AralÕk 2016 ve 2015 hesap dönemleri içerisindeki di÷er kapsamlÕ geliri çalÕúanlara
sa÷lanan uzun vadeli faydalara iliúkin aktüeryal kazanç ve kayÕplarÕ içermektedir. Ertelenen vergi etkisi
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sonrasÕ 1 Ocak - 31 AralÕk 2016 hesap dönemine iliúkin aktüeryal kazanç 137.922 TL (2015: 15.122 TL
aktüeryal kayÕp) tutarÕndadÕr.
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DøPNOT 23 -

GELøR VERGøLERø (ERTELENMøù VERGø VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERø
DAHøL)
Yeniden
Düzenlenmiú(*)
31 AralÕk 2016
31 AralÕk 2015
Cari dönem vergisiyle ilgili varlÕklar

Cari dönem kurumlar vergisi karúÕlÕ÷Õ
Tenzil: Peúin ödenen kurumlar vergisi
(Dönem karÕ vergi yükümlülü÷ü)/peúin
ödenen kurumlar vergisi – net
(*)

(3.282.712)
2.336.365

(2.309.006)
1.622.548

(946.347)

(686.458)

Dipnot 2.4’te açÕklanmÕútÕr.

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranÕ 2016 yÕlÕ için %20’dir (2015: %20). Kurumlar vergisi oranÕ
kurumlarÕn ticari kazancÕna vergi yasalarÕ gere÷ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarÕnda yer alan istisna (iútirak kazançlarÕ istisnasÕ, yatÕrÕm indirimi istisnasÕ vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahÕna uygulanÕr. Kar
da÷ÕtÕlmadÕ÷Õ takdirde baúka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir iúyeri ya da daimi temsilcisi aracÕlÕ÷Õ ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleúik kurumlara ödenen kar paylarÕndan (temettüler) stopaj yapÕlmaz. BunlarÕn dÕúÕnda
kalan kiúi ve kurumlara yapÕlan temettü ödemeleri %15 (2015: %15) oranÕnda stopaja tabidir. KarÕn
sermayeye ilavesi, kar da÷ÕtÕmÕ sayÕlmaz.
ùirketler üçer aylÕk mali karlarÕ üzerinden %20 (2015: %20) oranÕnda geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayÕn 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 (2015: 17) inci günü akúamÕna kadar öderler.
YÕl içinde ödenen geçici vergi o yÕla ait olup izleyen yÕl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra÷men ödenmiú geçici vergi
tutarÕ kalmÕú ise bu tutar nakden iade alÕnabilece÷i gibi devlete karúÕ olan herhangi bir baúka mali borca
da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa÷lamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadÕr. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandÕ÷Õ ayÕ takip eden dördüncü
ayÕn 25 inci günü akúamÕna kadar ba÷lÕ bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beú yÕl zarfÕnda muhasebe kayÕtlarÕnÕ inceleyebilir ve hatalÕ iúlem
tespit edilirse yapÕlacak vergi tarhiyatÕ nedeniyle vergi miktarlarÕ de÷iúebilir. Türk vergi mevzuatÕna
göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yÕlÕ aúmamak kaydÕyla dönem kurum kazancÕndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiú yÕl karlarÕndan mahsup edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadÕr. Bu istisnalardan
ùirket’e iliúkin olanlarÕ aúa÷Õda açÕklanmÕútÕr:
KurumlarÕn tam mükellefiyete tabi bir baúka kurumun sermayesine iútirakten elde ettikleri temettü
kazançlarÕ (yatÕrÕm fonlarÕnÕn katÕlma belgeleri ile yatÕrÕm ortaklÕklarÕ hisse senetlerinden elde edilen
kar paylarÕ hariç) kurumlar vergisinden istisnadÕr.
5520 SayÕlÕ Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlarÕn en az iki tam yÕl süreyle aktiflerinde yer alan
iútirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkÕ, kurucu senedi ve intifa senetleri satÕúÕndan do÷an
kazançlarÕnÕn %75’i 21 Haziran 2006 tarihinden baúlayarak kurumlar vergisinden istisnadÕr. østisnadan
yararlanmak için söz konusu kazancÕn pasifte bir fon hesabÕnda tutulmasÕ ve 5 yÕl süre ile iúletmeden
çekilmemesi gerekmektedir. SatÕú bedelinin satÕúÕn yapÕldÕ÷Õ yÕlÕ izleyen ikinci takvim yÕlÕ sonuna kadar
tahsil edilmesi gerekir.
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DøPNOT 23 -

GELøR VERGøLERø (ERTELENMøù VERGø VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERø
DAHøL) (DevamÕ)

KurumlarÕn rüçhan hakkÕ kuponlarÕnÕn satÕúÕndan elde ettikleri kazançlarÕnÕn %75’lik kÕsmÕ ile anonim
úirketlerin kuruluúlarÕnda veya sermayelerini artÕrdÕklarÕ sÕrada çÕkardÕklarÕ hisse senetlerinin itibari
de÷erlerinin üzerinde elden çÕkarÕlmasÕndan sa÷lanan emisyon primi kazançlarÕ kurumlar vergisinden
istisnadÕr.
DolayÕsÕ ile ticari kar/(zarar) rakamÕ içinde yer alan yukarÕda sayÕlan nitelikteki kazançlar/(kayÕplar)
kurumlar vergisi hesabÕnda dikkate alÕnmÕútÕr.
Kurumlar Vergisi matrahÕnÕn tespitinde yukarÕda yer alan istisnalar yanÕnda ayrÕca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler ile
birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen di÷er indirimler de dikkate alÕnÕr.
Transfer fiyatlandÕrmasÕ
KurumlarÕn iliúkili kiúilerle yaptÕklarÕ mal veya hizmet alÕm ya da satÕmlarÕnda emsallerine uygun olarak
tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmalarÕ gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, iliúkili
kiúilerle yapÕlan mal veya hizmet alÕm ya da satÕmÕnda uygulanan fiyat veya bedelin, aralarÕnda böyle
bir iliúkinin bulunmamasÕ durumunda oluúacak fiyat veya bedele uygun olmasÕnÕ ifade etmektedir.
Kurumlar, iliúkili kiúiler ile gerçekleútirdi÷i iúlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri
ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden iúlemin mahiyetine en uygun olanÕnÕ kullanmak suretiyle tespit
edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi do÷rultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere iliúkin
hesaplamalara ait kayÕt, cetvel ve belgelerin ispat edici ka÷Õtlar olarak kurumlar tarafÕndan saklanmasÕ
zorunlu kÕlÕnmÕútÕr. AyrÕca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde iliúkili kiúiler ile yaptÕklarÕ iúlemlere
iliúkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek úekilde bir rapor hazÕrlayacaklardÕr.
Emsallere uygunluk ilkesine aykÕrÕ olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet
alÕm ya da satÕmÕnda bulunulmasÕ halinde kazancÕn tamamen veya kÕsmen transfer fiyatlamasÕ yoluyla
örtülü olarak da÷ÕtÕlmÕú sayÕlacaktÕr. Tamamen veya kÕsmen transfer fiyatlandÕrmasÕ yoluyla örtülü
olarak da÷ÕtÕlan kazanç 13 üncü maddede belirtilen úartlarÕn gerçekleúti÷i hesap döneminin son günü
itibarÕyla da÷ÕtÕlmÕú kar payÕ veya dar mükellefler için ana merkeze aktarÕlan tutar sayÕlacaktÕr. Transfer
fiyatlandÕrmasÕ yoluyla da÷ÕtÕlmÕú kar payÕnÕn net kar payÕ tutarÕ olarak kabul edilmesi ve brüte
tamamlanmasÕ sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklarÕn hukuki niteli÷ine göre belirlenen oranlarda
vergi kesintisi yapÕlacaktÕr. Daha önce yapÕlan vergilendirme iúlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde
buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapÕlabilmesi için örtülü kazanç da÷Õtan kurum adÕna
tarh edilen vergilerin kesinleúmiú ve ödenmiú olmasÕ gerekmektedir. Örtülü kazanç da÷ÕtÕlan kurum
nezdinde yapÕlacak düzeltmede dikkate alÕnacak tutar, kesinleúen ve ödenen tutar olacaktÕr.
1 Ocak - 31 AralÕk 2016 ve 2015 hesap dönemlerine ait kapsamlÕ gelir tablolarÕnda yer alan vergi gideri
aúa÷Õda özetlenmiútir:
Yeniden
Düzenlenmiú(*)
31 AralÕk 2016
31 AralÕk 2015
Cari dönem vergi gideri
Ertelenmiú vergi geliri

(3.282.712)
183.678

(2.309.006)
(35.951)

Toplam vergi gideri

(3.099.034)

(2.344.957)

(*)

Dipnot 2.4’te açÕklanmÕútÕr.
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DøPNOT 23 -

GELøR VERGøLERø (ERTELENMøù VERGø VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERø
DAHøL)

1 Ocak - 31 AralÕk 2016 ve 2015 hesap dönemlerine ait vergi gideri mutabakatÕ aúa÷Õdaki gibidir:

1 Ocak 31 AralÕk 2016

Yeniden
Düzenlenmiú(*)
1 Ocak 31 AralÕk 2015

Vergi öncesi kar

21.604.894

14.786.782

Etkin vergi oranÕ kullanÕlarak hesaplanan vergi
øndirimli kurumlar vergi matrahÕ etkisi
Kanunen kabul edilemeyen giderlerin etkisi
østisnalarÕn etkisi
Di÷er

(4.320.979)
611.521
(239.121)
665.867
183.678

(2.957.356)
515.505
(110.534)
103.532
103.896

Toplam vergi gideri

(3.099.034)

(2.344.957)

(*)

Dipnot 2.4’te açÕklanmÕútÕr.

Ertelenmiú vergiler
ùirket, ertelenmiú vergi varlÕk ve yükümlülüklerini, varlÕk ve yükümlülüklerin bilançodaki kayÕtlÕ
de÷erleri ile vergi de÷erleri arasÕnda oluúan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibarÕyla yasalaúmÕú
vergi oranlarÕnÕ kullanarak hesaplamaktadÕr. Müteakip dönemlerde gerçekleúecek geçici farklar
üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiú vergi varlÕklarÕ ve yükümlülükleri için
uygulanan oran %20’dir (2015: %20).
31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla birikmiú geçici farklar ve ertelenmiú vergi varlÕk ve
yükümlülüklerinin bilanço tarihleri itibarÕyla yürürlükteki vergi oranlarÕ kullanÕlarak hesaplamalarÕnÕn
dökümü aúa÷Õdaki gibidir:
Vergilendirilebilir
birikmiú geçici farklar
31 AralÕk
31 AralÕk
2016
2015
KÕdem tazminatÕ karúÕlÕ÷Õ (Dipnot 14)
2.592.494
Prim karúÕlÕ÷Õ (Dipnot 13)
906.546
Yavaú hareket gören stok karúÕlÕ÷Õ (Dipnot 7)
523.044
KullanÕlmamÕú izinler karúÕlÕ÷Õ (Dipnot 13)
477.911
Malzeme gideri (Dipnot 13)
442.394
Merkezden sa÷lanan hizmet giderleri (Dipnot 13) 356.150
Esnek saat karúÕlÕ÷Õ (Dipnot 13)
183.241
BÖS prim karúÕlÕ÷Õ (Dipnot 13)
151.500
Di÷er
404.646

2.370.451
616.759
322.133
347.717
170.493
113.704
221.462
817.419

Ertelenmiú vergi
varlÕ÷Õ/(yükümlülü÷ü)
31 AralÕk
31 AralÕk
2016
2015
518.499
181.309
104.609
95.582
88.479
71.230
36.648
30.300
80.929

474.090
123.352
64.427
69.543
34.099
22.741
44.292
163.484

1.207.585

996.028

Ertelenmiú vergi yükümlülükleri:
Maddi varlÕklar ve maddi olmayan
varlÕklarÕn kayÕtlÕ de÷erleri ile
vergi matrahlarÕ arasÕndaki net fark
Di÷er

(2.806.276)
(13.539)

Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ - net

(2.495.422)
(12.599)

(561.255)
(2.708)

(499.084)
(2.521)

(563.963)

(501.605)

643.622
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DøPNOT 23 -

GELøR VERGøLERø (ERTELENMøù VERGø VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERø
DAHøL)

ùirket yatÕrÕm teúvik belgesi kapsamÕnda yararlandÕ÷Õ gelir vergisi indirimlerini gerçekleútikçe mali
tablolarÕna yansÕtmaktadÕr. Önümüzdeki yÕllarda yararlanÕlmasÕ planlanan yatÕrÕmlar üzerinden kesinlik
arz etmedi÷inden dolayÕ herhangi bir ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ hesaplanmamÕútÕr.
Net ertelenmiú vergi yükümlülü÷ünün hareket tablosu aúa÷Õda belirtilmiútir:
2016

2015

1 Ocak
Cari dönem gelir tablosuna yansÕtÕlan
Cari dönem di÷er kapsamlÕ gelir tablosuna yansÕtÕlan

494.424
183.678
(34.480)

526.595
(35.951)
3.779

31 AralÕk

643.622

494.423

DøPNOT 24 - PAY BAùINA KAZANÇ
Kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosunda beyan edilen pay baúÕna kazanç, net dönem karÕnÕn
ilgili yÕl içinde mevcut hisselerin a÷ÕrlÕklÕ ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. ùirketler mevcut
hissedarlara birikmiú karlardan paylarÕ oranÕnda hisse da÷Õtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini
arttÕrabilir. Pay baúÕna kazanç hesaplanÕrken, bu bedelsiz hisse ihracÕ çÕkarÕlmÕú hisseler olarak sayÕlÕr.
DolayÕsÕyla pay baúÕna kazanç hesaplamasÕnda kullanÕlan a÷ÕrlÕklÕ hisse adedi ortalamasÕ, hisselerin
bedelsiz olarak çÕkarÕlmasÕnÕ geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Pay baúÕna esas ve
nispi kazanç arasÕnda hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadÕr.

Net dönem karÕ
Adi hisselerin a÷ÕrlÕklÕ ortalama sayÕsÕ
Nominal de÷eri 1 TL olan 100 adet hisse
baúÕna kazanç

1 Ocak 31 AralÕk 2016

1 Ocak 31 AralÕk 2015

A
B

18.505.860
250.000.000

12.441.825
250.000.000

A/B

7,40

4,98

DøPNOT 25 - SøGORTA SÖZLEùMELERø
ùirket do÷al afetler ve di÷er risklere önlem teúkil etmesi amacÕyla sigorta sözleúmeleri yapmaktadÕr.
2016 yÕlÕ için yapÕlan ve önemlilik arz eden baúlÕca sözleúmeler úöyledir;
-

Deprem, su baskÕnÕ, fÕrtÕna, kara taúÕtlarÕ çarpmasÕ, hava taúÕtlarÕ çarpmasÕ, duman, yer kaymasÕ
ve kar a÷ÕrlÕ÷Õ gibi riskler içeren ve olay baúÕna 18.820.000 Avro (2015: 20.075.500 Avro)
teminatlÕ Klasik YangÕn ve Kar KaybÕ sigortasÕ

-

øútigal konusu ile ilgili her türlü emtiayÕ içeren 25.000.000 Avro (2015: 16.000.000 Avro)
teminatlÕ Nakliyat SigortasÕ

YukarÕda bahsi geçen anlaúmalara ilaveten ÇalÕúanlar için Hayat ve Sa÷lÕk SigortalarÕ, Elektronik Cihaz
SigortasÕ, HÕrsÕzlÕk SigortasÕ, Seyahat SigortasÕ, Emniyeti Suistimal SigortasÕ, YangÕn Mali Mesuliyet
SigortasÕ ve øúveren Mali Mesuliyet SigortasÕ da ùirketin do÷al afetler ve di÷er risklere önlem teúkil
etmesi amacÕyla yaptÕ÷Õ di÷er sigorta sözleúmeleri arasÕndadÕr. ùirket ayrÕca SPK’nÕn Seri: II, No: 17.1
sayÕlÕ Kurumsal Yönetim Tebli÷i Madde 4.2.8 içinde belirtilen riski bertaraf etmek adÕna, ilgili maddede
belirtilen koúullara uygun olarak Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptÕrmÕútÕr.
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DøPNOT 26 - KUR DEöøùøMøNøN ETKøLERø
YabancÕ para cinsinden yapÕlan iúlemler, iúlemin yapÕldÕ÷Õ günkü döviz kurlarÕnda fonksiyonel para
birimine çevrilmiútir. Bu iúlemlerin gerçekleúmesinden ve yabancÕ para cinsinden olan parasal varlÕk ve
yükümlülüklerin yÕl sonu döviz kurlarÕndan çevrilmesinden kaynaklanan kur farkÕ gelir ve giderleri
kapsamlÕ gelir tablosunda ticari faaliyetler ile ilgili olmalarÕ durumunda esas faaliyetlerden di÷er gelirler
ve giderler, finansman faaliyetileriyle ilgili olmalarÕ durumunda finansman gelirleri ve giderleri içerisine
dahil edilir. ùirket’in döviz kuru risk analizi Dipnot 28.b.i’ de sunulmuútur.
DøPNOT 27 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMøDE RAPORLAMA
SPK’nÕn, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayÕlÕ KararÕ uyarÕnca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve halka
açÕk úirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasÕna son verilmiútir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafÕndan
yayÕmlanmÕú 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardÕ (“TMS 29”)
uygulanmamÕútÕr.
DøPNOT 28 - FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE
DÜZEYø
ùirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akÕm ve faiz oranÕ risklerinden oluúan piyasa riskine, sermaye
riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadÕr. ùirket’in riskleri yönetim politikasÕ, finansal
piyasalardaki beklenmedik de÷iúimlere odaklanmÕútÕr.
Finansal risklerin yönetim politikasÕ ùirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafÕndan Yönetim
Kurulu tarafÕndan onaylanan politika ve stratejileri do÷rultusunda yapÕlmaktadÕr. Yönetim Kurulu
özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için finansal ve operasyonel riskleri yakÕndan takip
etmektedir.
ùirket’in finansal riskleri yönetmek için belirledi÷i amaçlar úu úekilde özetlenebilir;
-

ùirket’in faaliyetlerinden ve ana varlÕklarÕndan sa÷lanan nakit akÕúÕnÕn, kur ve faiz riskleri göz
önünde bulundurularak etkin bir úekilde, devamlÕlÕ÷ÕnÕn sa÷lanmasÕ,

-

Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kayna÷ÕnÕn tür ve vade olarak en uygun
koúullarda gerekti÷inde kullanÕlmak üzere hazÕr tutulmasÕ

-

KarúÕ taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulmasÕ ve etkin takibi.

Kredi riski
Kredi riski bankalardaki mevduat, iliúkili taraflardan alacaklar ve di÷er ticari alacaklardan
kaynaklanmakta olup finansal varlÕklarÕ elinde bulundurmak, karúÕ tarafÕn anlaúmanÕn gereklerini yerine
getirememe riskini de taúÕmaktadÕr. ùirket yönetimi bu riskleri, her anlaúmada bulunan karúÕ taraf
(iliúkili taraflar hariç) için ortalama riski kÕsÕtlayarak ve gerekti÷i takdirde teminat alarak
karúÕlamaktadÕr. ùirket direkt müúterilerden do÷abilecek bu riski teminat tutarlarÕnÕ güncelleyerek
yönetmektedir. Ticari alacaklar, ùirket yönetimince geçmiú tecrübeler ve cari ekonomik koúullar göz
önüne alÕnarak de÷erlendirilmekte ve uygun miktarda úüpheli alacak karúÕlÕ÷Õ ayrÕldÕktan sonra
bilançoda net olarak gösterilmektedir. Finansal araçlarÕ elinde bulundurmak, karúÕ tarafÕn anlaúmanÕn
gereklerini yerine getirememe riskini de taúÕmaktadÕr. ùirket yönetimi bu riskleri, her anlaúmada
bulunan karúÕ taraf (iliúkili taraflar hariç) için ortalama riski kÕsÕtlayarak karúÕlamaktadÕr. øzleyen
tablolar ùirket’in 31 AralÕk 2016 ve 2015 tarihleri itibarÕyla kredi riskinin analizini göstermektedir:
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DøPNOT 28 - FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE
DÜZEYø (DevamÕ)
Ticari Alacaklar

øliúkili taraf
(Dipnot 4)

31 AralÕk 2016
Raporlama tarihi itibarÕyla maruz kalÕnan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
2.871.171
Azami riskin teminat, vs ile
güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
A. Vadesi geçmemiú ya da de÷er düúüklü÷üne
u÷ramamÕú finansal varlÕklarÕn
net defter de÷eri
1.861.548
B. KoúullarÕ yeniden görüúülmüú bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiú veya de÷er düúüklü÷üne
u÷ramÕú sayÕlacak finansal varlÕklarÕn de÷eri
C. Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne
u÷ramamÕú varlÕklarÕn net defter de÷eri
1.009.623
Teminat, vs ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
D. De÷er düúüklü÷üne u÷rayan varlÕklarÕn
net defter de÷erleri
Vadesi geçmiú (brüt defter de÷eri)
47.500
De÷er düúüklü÷ü (-)
E. Bilanço dÕúÕ kredi riski içeren uns
-

Di÷er taraf
(Dipnot 5)

Bankadaki
mevduatlar
(Dipnot 3)

22.515.050

29.369.202

21.745.608

29.369.202

-

-

769.442

-

-

-

(47.500)
-

Ticari Alacaklar

øliúkili taraf
(Dipnot 4)

31 AralÕk 2015
Raporlama tarihi itibarÕyla maruz kalÕnan
azami kredi riski (A+B+C+D+E)
2.936.532
Azami riskin teminat, vs ile
güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
A. Vadesi geçmemiú ya da de÷er düúüklü÷üne
u÷ramamÕú finansal varlÕklarÕn
net defter de÷eri
2.203.895
B. KoúullarÕ yeniden görüúülmüú bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiú veya de÷er düúüklü÷üne
u÷ramÕú sayÕlacak finansal varlÕklarÕn de÷eri
C. Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne
u÷ramamÕú varlÕklarÕn net defter de÷eri
732.637
Teminat, vs ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
D. De÷er düúüklü÷üne u÷rayan varlÕklarÕn
net defter de÷erleri
Vadesi geçmiú (brüt defter de÷eri)
De÷er düúüklü÷ü (-)
E. Bilanço dÕúÕ kredi riski içeren unsurlar
-

Di÷er taraf
(Dipnot 5)

Bankadaki
mevduatlar
(Dipnot 3)

17.810.836

29.372.649

16.637.261

29.372.649

-

-

1.173.575

-

47.500
(47.500)
-

-

Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú varlÕklarÕn vadesini geçen süreleri Dipnot 4 ve 5’de
açÕklanmÕútÕr.
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DøPNOT 28 - FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE
DÜZEYø (DevamÕ)
a)

Likidite riski

øhtiyatlÕ likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kÕymet tutmayÕ, yeterli miktarda kredi
iúlemleri ile fon kaynaklarÕnÕn kullanÕlabilirli÷ini ve piyasa pozisyonlarÕnÕ kapatabilme gücünü ifade
eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, ùirket’in yeterli sayÕda ve
yüksek kalitedeki kredi sa÷layÕcÕlarÕnÕn eriúilebilirli÷inin ve operasyonlardan yaratÕlan fonun yeterli
miktarlarda olmasÕnÕn sürekli kÕlÕnmasÕ suretiyle yönetilmektedir. ùirket yönetimi, kesintisiz
likiditasyonu sa÷lamak için müúteri alacaklarÕnÕn vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakÕn takip
yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin ùirket’e finansal herhangi bir yük getirmemesi için yo÷un olarak
çalÕúmakta ve de bankalarla yapÕlan çalÕúmalar sonucunda ùirket’in ihtiyaç duymasÕ halinde kullanÕma
hazÕr nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir.
31 AralÕk 2016:

Beklenen vadeler:

Defter
de÷eri

Sözleúme
uyarÕnca
nakit
çÕkÕúlar
toplamÕ

3 aya
kadar

3-12 ay
arasÕ

1-5 yÕl
arasÕ

5-10 yÕl
arasÕ

Vadesiz

10.890.664
255.579

10.877.126
255.579

10.877.126
255.579

-

-

-

-

-

-

-

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler:

Ticari borçlar
Di÷er borçlar

31 AralÕk 2015:

Beklenen vadeler:

Defter
de÷eri

Sözleúme
uyarÕnca
nakit
çÕkÕúlar
toplamÕ

3 aya
kadar

3-12 ay
arasÕ

1-5 yÕl
arasÕ

5-10 yÕl
arasÕ

Vadesiz

9.696.763
178.803

9.709.363
178.803

9.709.363
178.803

-

-

-

-

9.875.566

9.888.166

9.888.166

-

-

-

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler:

Ticari borçlar
Di÷er borçlar

b)

Piyasa riski:

i)

Döviz kuru riski

ùirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklÕ bulunulan mebla÷larÕn TL’ye çevrilmesinden dolayÕ kur
de÷iúiklerinden do÷an döviz kuru riskine maruz kalmaktadÕr. ùirket, kur riskini azaltabilmek için
döviz pozisyonunu dengeleme amaçlÕ bir politika izlemektedir. Mevcut riskler ùirket’in Denetim
Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yapÕlan düzenli toplantÕlarda izlenmekte ve ùirket’in döviz
pozisyonu ile iliúkili kurlar düzenli olarak takip edilmektedir.
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666.693

666.693

18.039.381

15.410.286
18.612.142
54.561.060

126.220
126.220
126.220

-

5.914.939
5.914.939
5.914.939

732.055
792.913
792.913

18.374.260
2.629.095
23.954.320
23.954.320

20. Bilanço DÕúÕ Türev AraçlarÕn Net
VarlÕk/(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
Aktif Karakterli Bilanço DÕúÕ Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin TutarÕ
Pasif Karakterli Bilanço DÕúÕ Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin TutarÕ
21. Net YabancÕ Para VarlÕk/(Yükümlülük
Pozisyonu (9-18+19)
22. Parasal Kalemler Net YabancÕ
Para VarlÕk/(Yükümlülük) Pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16)
23. øhracat
24. øthalat

11. Ticari Borçlar
12. Finansal Yükümlülükler
13a. Parasal Olan Di÷er Yükümlülükler
13b. Parasal Olmayan Di÷er Yükümlülükler
14. KÕsa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
15. Ticari Borçlar
16. Finansal Yükümlülükler
17 a. Parasal Olan Di÷er Yükümlülükler
17. b Parasal Olmayan Di÷er Yükümlülükler
18. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
19. Toplam Yükümlülükler (13+17)

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal VarlÕklar
(Kasa, Banka hesaplarÕ dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal VarlÕklar
3. Di÷er
4. Dönen VarlÕklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal VarlÕklar
6b. Parasal Olmayan Finansal VarlÕklar
7. Di÷er
8. Duran VarlÕklar (5+6+7)
9. Toplam VarlÕklar (4+8)

ABD
DolarÕ
60.858

TL KarúÕlÕ÷Õ
(Fonksiyonel para
birimi)
2.950.965

3.554.494

4.263.164

-

-

-

1.441.545
1.441.545
1.441.545

4.258.339
708.670
5.704.709
5.704.709

737.700

Avro

31 AralÕk 2016
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(4.088.567)

(4.088.567)

-

-

-

4.088.567
4.088.567
4.088.567

-

Japon
Yeni
-

-

-

-

-

-

-

-

12.729.246
14.619.121
32.564.370

12.729.246

-

-

-

6.669.759
6.669.759
6.669.759

16.294.297
19.399.005
19.399.005

TL KarúÕlÕ÷Õ
(Fonksiyonel para
GBP
birimi)
3.104.708

Döviz pozisyonu tablosu

979.607

979.607

-

-

-

109.759
109.759
109.759

1.042.370
1.089.366
1.089.366

ABD
DolarÕ
46.996

DøPNOT 28 - FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE DÜZEYø (DevamÕ)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

3.142.935

3.142.935

-

-

-

1.965.186
1.965.186
1.965.186

4.174.063
5.108.121
5.108.121

Avro
934.058

31 AralÕk 2015

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.

(4.404.450)

(4.404.450)

-

-

-

4.404.450
4.404.450
4.404.450

-

Japon
Yeni
-

-

-

-

-

-

-

-

GBP
-

Toplam (3+6+9+12)

GBP’nin TL karúÕsÕnda %10 de÷iúmesi halinde:
10. GBP net varlÕk/yükümlülü÷ü
11. GBP riskinden korunan kÕsÕm (-)
12. GBP Net Etki (10+11)

Yen’in TL karúÕsÕnda %10 de÷iúmesi halinde:
7- Yen’in net varlÕk ve yükümlülü÷ü
8- Yen riskinden korunan kÕsÕm (-)
9. Yen Net Etki (7+8)

Avro’nun TL karúÕsÕnda %10 de÷erlenmesi halinde:
4- Avro net varlÕk/yükümlülü÷ü
5- Avro riskinden korunan kÕsÕm (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

ABD DolarÕ’nÕn TL karúÕsÕnda %10 de÷erlenmesi halinde:
1- ABD DolarÕ net varlÕk/yükümlülü÷ü
2- ABD DolarÕ riskinden korunan kÕsmÕ (-)
3- ABD DolarÕ Net Etki (1+2)

31 AralÕk 2016
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1.541.039

-

(12.266)
(12.266)

1.318.682
1.318.682

234.623
234.623

(1.541.039)

-

12.266
12.266

(1.318.682)
(1.318.682)

(234.623)
(234.623)

Kar/Zarar
YabancÕ paranÕn
YabancÕ paranÕn
de÷er kazanmasÕ
de÷er kaybetmesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Özkaynaklar
YabancÕ paranÕn
YabancÕ paranÕn
de÷er kazanmasÕ
de÷er kaybetmesi

Döviz Kuru DuyarlÕlÕk Analizi Tablosu

DøPNOT 28 - FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE DÜZEYø (DevamÕ)

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.

1.294.135

-

(1.294.135)

-

(10.605)
(10.605)

(998.699)
(998.699)

(284.831)
(284.831)

-

-

-

-
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ùirket, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülü÷ünü türev enstrümanlar kullanmak suretiyle muhasebesel anlamda hedge etmemektedir.

Toplam (3+6+9+12)

GBP’nin TL karúÕsÕnda %10 de÷iúmesi halinde:
10. GBP net varlÕk/yükümlülü÷ü
11. GBP riskinden korunan kÕsÕm (-)
12. GBP Net Etki (10+11)

10.605
10.605

998.699
998.699

Avro’nun TL karúÕsÕnda %10 de÷erlenmesi halinde:
4- Avro net varlÕk/yükümlülü÷ü
5- Avro riskinden korunan kÕsÕm (-)
6- Avro Net Etki (4+5)

Yen’in TL karúÕsÕnda %10 de÷iúmesi halinde:
7- Yen’in net varlÕk ve yükümlülü÷ü
8- Yen riskinden korunan kÕsÕm (-)
9. Yen Net Etki (7+8)

284.831
284.831

-

-

-

-

Özkaynaklar
YabancÕ paranÕn
YabancÕ paranÕn
de÷er kazanmasÕ
de÷er kaybetmesi

Döviz Kuru DuyarlÕlÕk Analizi Tablosu
Kar/Zarar
YabancÕ paranÕn
YabancÕ paranÕn
de÷er kazanmasÕ
de÷er kaybetmesi

ABD DolarÕ’nÕn TL karúÕsÕnda %10 de÷erlenmesi halinde:
1- ABD DolarÕ net varlÕk/yükümlülü÷ü
2- ABD DolarÕ riskinden korunan kÕsmÕ (-)
3- ABD DolarÕ Net Etki (1+2)

31 AralÕk 2015
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(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)
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BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 28 - FøNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RøSKLERøN NøTELøöø VE
DÜZEYø (DevamÕ)
ii)

Faiz riski

ùirket, faiz oranlarÕndaki de÷iúmelerin faiz unsuru taúÕyan varlÕk ve yükümlülükler üzerindeki
etkisinden dolayÕ faiz oranÕ riskine maruz kalmaktadÕr.
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

28.757.128

29.109.064

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlÕklar
De÷iúken faizli finansal araçlar
Yoktur (2015: Yoktur).
iii)

Fiyat riski

ùirket bulundu÷u sektör nedeniyle hammadde ve yedek parça fiyatlarÕndaki de÷iúimlerden
kaynaklanabilecek emtia fiyat riskine maruz kalmaktadÕr. ùirket, alÕmlarÕnÕ dönem baúÕndaki üretim
hacmi tahminlerini dikkate alarak sözleúmeye ba÷lamakta ve fiyat riskini sÕnÕrlandÕrmaktadÕr.
iv)

Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken ùirket’in hedefleri, ortaklarÕna getiri sa÷lamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amacÕyla en uygun sermaye yapÕsÕnÕ sürdürerek ùirket’in faaliyetlerinin devamÕnÕ sa÷layabilmektir.
Sermaye yapÕsÕnÕ korumak veya yeniden düzenlemek için ùirket ortaklara ödenen temettü tutarÕnÕ
de÷iútirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çÕkarabilir ve borçlanmayÕ azaltmak
için varlÕklarÕnÕ satabilir.
ùirket sermayeyi borç/özkaynaklar oranÕnÕ kullanarak izler. Borç/özkaynaklar oranÕ net borcun toplam
özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzerlerinin toplam borçlardan
düúülmesiyle hesaplanÕr.
31 AralÕk 2016

31 AralÕk 2015

Toplam borçlar ve di÷er yükümlülükler
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri

13.375.030
(29.369.202)

12.050.822
(29.372.649)

Net borç

(15.994.172)

(17.321.827)

Toplam özkaynaklar
Borç/sermaye oranÕ
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58.342.652

51.543.666

%(27)

%(34)

BOSCH FREN SøSTEMLERø SANAYø VE TøCARET A.ù.
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 ve 2015 HESAP DÖNEMLERøNE AøT FøNANSAL
TABLOLARA øLøùKøN DøPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk LirasÕ (“TL”) olarak gösterilmiútir.)

DøPNOT 29 - FøNANSAL ARAÇLAR (GERÇEöE UYGUN DEöER AÇIKLAMALARI VE
FøNANSAL RøSKTEN KORUNMA MUHASEBESø ÇERÇEVESøNDEKø
AÇIKLAMALAR)
Finansal araçlarÕn makul de÷eri:
Makul de÷er, bir finansal aracÕn zorunlu bir satÕú veya tasfiye iúlemi dÕúÕnda gönüllü taraflar arasÕndaki
bir cari iúlemde, el de÷iútirebilece÷i tutar olup, e÷er varsa oluúan bir piyasa fiyatÕ ile en iyi úekilde
belirlenir.
Finansal araçlarÕn tahmini makul de÷erleri, ùirket tarafÕndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de÷erleme
metodlarÕ kullanÕlarak belirlenmiútir. Ancak, makul de÷er tahmini amacÕyla piyasa verilerinin
yorumlanmasÕnda muhakeme kullanÕlÕr. Buna göre, burada sunulan tahminler, ùirket’in bir güncel
piyasa iúleminde elde edebilece÷i de÷erlerin göstergesi olmayabilir.
Aúa÷Õdaki yöntem ve varsayÕmlar, makul de÷eri belirlenebilen finansal araçlarÕn makul de÷erlerinin
tahmininde kullanÕlmÕútÕr:
Finansal varlÕklar
YÕl sonu kurlarÕyla çevrilen dövize dayalÕ olan bakiyelerin makul de÷erlerinin, taúÕnan de÷erlerine
yaklaútÕ÷Õ kabul edilmektedir.
Nakit ve nakit benzerleri ve bankalar makul bedelleri ile gösterilmektedir.
Ticari ve di÷er alacaklarÕn ilgili úüpheli alacak karúÕlÕklarÕ ile birlikte, taúÕnan de÷erlerinin makul
de÷erlerini gösterdi÷i tahmin edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Yoktur (2015: Yoktur).

……………………….
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