2007
FAALİYET RAPORU
SPK (SERİ XI NO:25) “ SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI”
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I – GİRİŞ
BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM

1. Divan Heyeti’nin seçimi ve Divan Heyeti’ne toplantı tutanaklarının imzalanması
hususunda yetki verilmesinin,
2. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu
Raporu’nun ve Murakıp Raporu’nun okunması, 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun
tetkik ve tastiki hususunun,
3. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıbının
ibrasının,
4. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilecek üye adedinin tespiti ve Yönetim Kurulu üyeleri
seçiminin,
5. Şirket Murakıplığına seçilecek Murakıp adedinin tespiti ve Murakıp seçiminin,
6. Bağımsız dış denetleme kurumunu seçiminin,
7. 2007 yılı kar dağıtımı konusunun,
8. 2008 yılı ve müteakip yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine
sunulması,
9. 2008 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile
Murakıba verilecek ücret tespitinin,
10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli
yetkilerin verilmesinin,
müzakere edilerek karara bağlanması.
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GENEL BİLGİLER
Şirketimiz otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil
ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerini üreterek Türk Otomotiv Sanayi’ne hizmet
vermektedir. Bu alanda Türkiye’nin önde gelen üreticisi konumundadır.

ÜRÜNLERİMİZ :
Frenleme esnasındaki pedal kuvvetini büyüterek fren merkez pompasına aktaran SERVO FRENLER,
fren sistemi için gerekli hidrolik basınç oluşturan MERKEZ POMPALARI, ön ve arka frenler arasındaki
kuvvet dağılımını dengelemeyi amaçlayan BASINÇ REGÜLATÖRLERİ, araçların tekerleklerinde
frenleme kuvvetini oluşturan DİSK ve KAMPANA FRENLER, bütün bu ürünlere ait yedek parçalardan
oluşmaktadır.
Türk Sanayi’nin ve Otomotiv Sektörünün “Örnek Kuruluşu” olma iddiasını sürdüren Şirketimizin kalite
güvence sistemi, 1995 yılından beri TSE ve Almanya’nın DQS Firması tarafından
belgelendirilmektedir. Eylül 2003 tarihinden beri “ISO 9001” ve “ ISO/TS 16949” belgeleri ile Haziran
2003 tarihinden itibaren “ ISO 14001” Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Kampana Fren

Valf
(Basınç regülatörü)

Disk Fren

MCT
Servo Fren
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YÖNETİM KURULU RAPORU

Değerli Ortaklarımız,
1990’lı yıllarda yaşadığımız siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ve geciktirilen yapısal önlemlerin 2001
yılında uygulanmaya başlanan istikrar programı ile birlikte hızla uygulamaya alınmasıyla 2002 – 2006
döneminde 5 yıl boyunca ortalama %7,5 kesintisiz büyüyen Türkiye, bu dönemde emsal gelişmekte
olan ülkelerin çok üstünde bir performans sergilemiş ve nihayetinde enflasyonu iki haneli rakamın
altında tutmayı başarmıştır.
Ancak 2007 yılıyla birlikte beklenen ekonomik istikrarın sağlanması ve reformların önemli bir kısmının
geçen 5 yıllık sürede gerçekleştirilmiş olması sebebiyle büyüme hızının yavaşlaması, enflasyonun
hedeflerin iki katı seviyesine ulaşması, YTL’nin değer kazanmaya devam etmesi ve cari işlemler
açığının artmasıyla hızlı iyileşme sürecinin sonuna geldiğini göstermiştir.
Bir önceki yıla göre dövizdeki gelişme ise Amerikan Doları yılsonu itibariyle -%17,52, yıllık averaj ise %9,7, Euro ise yılsonu -% 7,86 ve yıllık averaj -% 1,9 olarak gerçekleşmiştir.
2006 yılında 85,9 Milyar $ olan toplam ihracat hacmi 2007 yılında 107,2 Milyar $ ile en yüksek
seviyeye ulaşmıştır. Otomotiv sanayi ihracatı da 2006 yılına oranla %17,8 seviyelerinde artarak 19,3
Milyar $’la Türkiye’nin toplam ihracatı içinde %20’lik dilimi alarak ilk sırada yer almıştır.
Otomotiv sektöründe kapasite kullanım oranı 2007 yılında 2006 yılına kıyasla 4 puan artarak yılı %86
ile kapatmıştır. Bu oran 2002 yılında %35 olarak gerçekleşmişti.
Toplam üretim bir önceki yıla göre %11,3 artarak 1.099.414 adete ulaşmıştır. Üretim hacmi içerisinde
otomobil üretimi %57,7 ile en yüksek payı almıştır. Bunu %35,6 ile kamyonet ve %3,1 ile kamyon ve
%2 ile minibüs üretimi izlemiştir.
Bu gelişmeler ışığında;
Ana otomotiv sanayinin çoğunluğunun geçmiş yıllara nazaran üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç
etmelerinden dolayı satışlarda aylar itibariyle büyük dalgalanmalar ortadan kalkmış ve yıllar itibariyle
olumlu bir yükseliş trendi izlenmiştir. Buna paralel olarak;
Şirketimizin 2007 yılı satış cirosu 2006 yılına göre %56 artış göstererek 75,5 milyon € seviyesine
ulaşmıştır.
Şirketimiz ana sanayinin önümüzdeki yıl üreteceği yeni modellere fren sistemi tedariki konusunda
gerekili olan yatırımlarını süratle tamamlamakta olup, 2006 yılında anlaşması sağlanan ve Tofaş
A.Ş.’nin yeni modeller olan Linea ve Mini Cargo, Ford Otosan A.Ş.’nin V347 araçlarına 2007 yılında
kademeli olarak ürün satışları başlamıştır. Ford Otosan AŞ’nin V36x ile Toyota’nın 595L araçlarına
gelecek dönemlerde fren sistemi üretme konusunda anlaşma sağlamıştır.
Şirketimizin tüm çalışanları müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu bilinci ile çalışmaktadırlar. Aynı
zamanda kalitenin müşteriye karşı bir saygı olduğu anlayışı da genel prensiplerimiz içindedir. Biz
müşterilerimizi iş ortağımız olarak görmekteyiz ve çalışmalarımızı buna göre yönlendirmekteyiz.
Amacımız sektörümüzde müşterilerimizin ilk adresi olmaktır. Başarıyı ancak tüm çalışanlarımızla
yakalayabileceğimiz prensibiyle hareket ediyoruz. Ve hepbirlikte yeni başarılara imza atacağız.
Saygılarımızla.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
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2007 YILI FAALİYET RAPORU

1) RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2007 – 31.12.2007
2) ORTAKLIĞIN ÜNVANI: BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3) 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu Özeti ile Bilanço - Gelir Tablosu’nu
onaylarınıza sunarız. Ayrıca Bağımsız Dış Denetim Raporu da ilişikte sunulmuştur.
YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ
Başlangıç
U

Bitiş

U

U

Peter DELHEY

Yönetim Kurulu Başkanı

31.10.2007

Devam

Hermann BUTZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

31.10.2007

Devam

Wolfang Gerhard ENGELS

Yönetim Kurulu Üyesi

31.10.2007

Devam

Mehmed Erol SOMERSAN

Yönetim Kurulu Üyesi

16.04.1996

Devam

DENETÇİLER
ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ
Başlangıç
U

İsmet ARTAM

Denetçi

U

27.07.2000

Bitiş
U

Devam

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların görev süreleri 1 yıldır.
4) 2007 yılı faaliyet döneminde Şirket Ana Sözleşmesinde ;
Şirketimiz , 23.03.2007-2 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesini 1.600.000.-YTL ‘den
2.500.000.-YTL ‘na artırmıştır. Artırılan 900.000.-YTL nin tamamı özsermaye enflasyon düzeltme
farklarından karşılanmış ve 90.000.000 adet C grubu 9. Tertip kaydi hisse senedi ihraç edilmiştir.
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5) Şirketimizin kayıtlı sermayesi 10.000.000- YTL olup, çıkarılmış sermayesi 2.500.000-YTL’dır.
2.500.000,-YTL’lık sermaye;
25.09.1975 itibariyle Mevcut Sermaye

…………………………………………….

10,00-YTL

13.07.1976 Nakit Karşılığı

…………………………………………….

75,00-YTL

10.01.1980 Nakit Karşılığı

…………………………………………….

65,00-YTL

15.07.1980 Nakit Karşılığı

…………………………………………….

150,00-YTL

02.03.1982 Nakit Karşılığı

…………………………………………….

300,00-YTL

06.06.1984 Değer Artış Fonu’ndan

…………………………………………….

679,03-YTL

06.06.1984 Olağanüstü Yedeklerden

…………………………………………….

0,97-YTL

23.11.1989 Nakit Karşılığı

…………………………………………….

2.560,00-YTL

25.07.1990 Değer Artış Fonu’ndan

…………………………………………….

114,00-YTL

25.07.1990 Fabrika Satış Kârından

…………………………………………….

2.190,00-YTL

16.07.1993 Değer Artış Fonu’ndan

…………………………………………….

17.727,73-YTL

16.07.1993 Olağanüstü Yedeklerden

…………………………………………….

28,43-YTL

29.12.2003 Arsa satış karından

…………………………………………….

1.488.901,47-YTL

29.12.2003 Değer Artış Fonu’ndan

…………………………………………….

87.198,37-YTL

23.03.2007 Özsermaye Enf. Düz.Fark.

……………………………………………

900.000.-YTL

olarak teşekkül etmiştir.
Hisse senetlerimiz 1994 yılı Ocak ayından beri İMKB’de işlem görmektedir. Kapanış fiyatlarıyla,
31.12.2007 tarihinde 0,01,-YTL nominali 100,00.-YTL, 26.06.2008 tarihi itibariyle 68,50,-YTL’dir.
2003 yılında

Temettü dağıtılmamıştır.

2004 yılında

Temettü dağıtılmamıştır.

2005 yılında

Temettü dağıtılmamıştır.

2006 yılında

Temettü dağıtılmamıştır.

SERMAYENİN DAĞILIMI ŞÖYLEDİR:
ORTAKLIĞIN ÜNVANI
Robert Bosch GmbH
Diğer
TOPLAM

SERMAYE PAYI (YTL)

ORAN (%)

2.112.447,-

84.50

387.553,-

15.50

2.500.000,-

100.00

6) Dönem içinde borçlanma ile ilgili çıkarılmış menkul kıymetlerimiz yoktur.
7) Şirketimizin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça piyasasının
gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı
oluşturmaktadır.
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II – FAALİYETLER

A – YATIRIMLAR
1- Şirketimizin devam etmekte olan yatırımları aşağıda belirtilmiştir.
Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle teşvik belgesi kapsamında yapılmakta olan yatırım tutarı
yoktur. Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle teşvik belgesi kapsamında olmayan 56.640 YTL
tutarında yapılmakta olan yatırımı bulunmaktadır (31 Aralık 2006: 3.744.672,75 YTL).
B – MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER
1- Şirketimizin üretim birimlerini şu şekilde özetlemek mümkündür.
-

Parça hazırlama,

-

Talaşlı İmalat,

-

Yüzey Kaplama Atölyesi,

-

Balata Hattı (Yapıştırma, Delme, Çakma, Taşlama),

-

Montaj Atölyesi

Ana ürünler bazında son iki yıla ait üretim verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Disk Fren
(Adet)

K.K.O.
(%)

Kampana
Fren (Adet)

K.K.O.
(%)

Servo Fren ve
Anasilindir
(Adet)

K.K.O.
(%)

Fren
Regülatörleri
(Adet)

K.K.O.
(%)

2006

821.907

64

401.527

47

363.507

48

818.644

38

2007

1.529.501

51

437.178

45

669.480

53

-

-

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

2-

Üretimimiz konusu mamuller BOSCH lisansı ile üretilmektedir. Kalite sistemimiz gerek Bosch
gerekse Bağımsız Denetim Kuruluşları (TSE, DQS) tarafından her yıl denetlenmektedir.
Şirketimiz uluslararası kalite standartlarına uygunluk açısından ISO 9001, ISO/TS 16949 ile
sertifkalandırılmıştır.
Ayrıca çevre standardı olan ISO 14001 sertifikası gerekli standartlar sağlanarak 2003 yılında
alınmıştır.

3- Son iki yıla ait ithalat ve ihracatla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
İthalat (YTL, $)

Maliyetler İçindeki Payı (%)

İhracat (YTL, $)

Satışlar İçindeki Payı (%)

2006

38.571.663
27.400.000

72

17.068.014
12.534.424

20

2007

66.655.133
50.599.814

77

19.126.869
14.046.085

14
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Son iki yıla ait satış miktarları ürün bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Disk Fren (Adet)

Kampana Fren (Adet)

Servo Fren ve
Anasilindir (Adet)

Fren Regulatorleri

2006

867.759

403.998

367.804

483.374

2007

1.514.618

434.529

694.899

---

Son iki yıla ait satış tutarları ürün bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Disk Fren (YTL)

Kampana Fren
(YTL)

Servo Fren ve
Anasilindir (YTL)

Fren Regulatorleri
(YTL)

Diğer
(YTL)

2006

36.110.068

13.197.321

22.679.571

11.424.953

2.368.575

2007

70.137.582

13.728.684

47.825.063

-

2.477.099

4- 2006 yılında %21 seviyelerinde olan ihracatın satışlar içindeki payı 2007 yılında %14 seviyelerine
inmiştir.
Şirketimiz, Türkiye de üretim yapan Ana otomotiv sanayi firmalarına satışını sürdürerek pazardaki
yerini korumuştur.
5- Mamullerimiz yerli otomobil üreticilerine 45–60 gün, ihracat müşterilerine 30 ila 45 gün, yedek
parça pazarına 30 – 45 gün vade ile satılmaktadır.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Notlar

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

48.887.220

24.542.132

4.861.719
21.931.261
8.371.738
1.524.616
12.191.739
6.147

2.912.115
9.884.038
3.332.508
1.283.120
7.116.684
13.667

34.117.707

24.926.876

67.727
33.415.791
19.977
614.212
-

7.384
23.890.405
1.580
1.027.507
-

83.004.927

49.469.008

VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

Toplam varlıklar

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)
Notlar

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

56.010.022

24.223.860

11.084.311
17.694.640
19.053.099
7.076.118
1.101.854

5.043.182
6.979.030
5.491.220
5.606.457
1.103.971

3.328.429

2.703.724

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10

Uzun vadeli yükümlülükler:
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler(net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)

6
8
10
7
9
21
23
14
10

3.328.429
-

2.703.724
-

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR

24

-

-

23.666.476
2.500.000
53.035.893
53.035.893

22.541.424
1.600.000
53.935.893
53.935.893

6.294.312
233.230
6.061.082
-

6.294.312
233.230
6.061.082
-

-

-

1.125.052

318.542

(39.288.781)

(39.607.323)

83.004.927

49.469.008

ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

25
25
26

Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları

27

Net Dönem Karı
Geçmiş Yıllar Zararları (-)

28

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler
Taahhütler, Şarta Bağlı Varlıklar Ve Yükümlülükler

31

Mali tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 13 Mart 2008 tarihli toplantısında onaylanmış
ve Yönetim Kurulu adına Nurettin Acar, Mali İdari İşler Grup Müdürü ve Besim Bülent İyitanır,
Finans ve Muhasebe Müdürü tarafından imzalanmıştır.
Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 VE 2006 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

Notlar
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

36
36
36
36

BRÜT ESAS FAALİYET KARI
Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (-)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Gelirleri/(Giderleri), net

38
38
39

FAALİYET KARI/ZARARI (-)
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar

40
24

VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (-)
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI/ZARARI (-)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP (-)
(YKr üzerinden)

42

1 Ocak 31 Aralık 2007
134.168.428
(114.711.494)
-

85.780.488
(73.188.812)
-

19.456.934

12.591.676

(17.697.529)

(11.169.500)

1.759.405

1.422.176

881.632
(1.035.544)
455.985

1.572.807
(991.395)
(1.067.520)

2.061.478

936.068

-

-

2.061.478

936.068

(936.426)

(617.526)

1.125.052

318.542

0,4500

0,1274

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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1 Ocak 31 Aralık 2006

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 VE 2006 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

Yasal
yedekler

Olağanüstü
yedekler

Net dönem
karı/(zararı)

Geçmiş yıllar
zararları

Toplam
Özsermaye

1.600.000

53.935.893

233.230

6.061.082

(347.783)

(39.259.540)

22.222.882

Geçmiş yıllar zararlarına transfer

-

-

-

-

347.783

(347.783)

-

Net dönem karı

-

-

-

-

318.542

-

318.542

31 Aralık 2006

1.600.000

53.935.893

233.230

6.061.082

318.542

(39.607.323)

22.541.424

Sermaye

Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

Yasal
yedekler

Olağanüstü
yedekler

Net dönem
karı

Geçmiş yıllar
zararları

Toplam
Özsermaye

1.600.000

53.935.893

233.230

6.061.082

318.542

(39.607.323)

22.541.424

900.000

(900.000)

-

-

-

-

-

Geçmiş yıllar zararlarına transfer

-

-

-

-

(318.542)

318.542

-

Net dönem karı

-

-

-

-

1.125.052

-

1.125.052

31 Aralık 2007

2.500.000

53.035.893

233.230

6.061.082

1.125.052

(39.288.781)

23.666.476

1 Ocak 2006

1 Ocak 2007
Sermaye artırımı

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 VE 2006 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

1 Ocak 31 Aralık 2007

1 Ocak 31 Aralık 2006

1.125.052

318.542

İşletme faaliyetleri:
Net kar
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde
kullanılan net nakit tutarının net kar ile
mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Vergi
Faiz gideri/(geliri) – net
Borç karşılıklarındaki değişim
Maddi duran varlık satış karı

19-20
23
41
39
23
19

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi
net faaliyet geliri

4.766.945
1.039.106
936.426
136.047
946.530
(453.788)

4.042.073
401.557
617.526
(319.153)
(329.400)
(1.206.328)

8.496.318

3.524.817

(12.107.566)
(5.039.230)
(5.075.055)
(241.496)
7.520
10.715.610
13.561.879
(414.401)
(2.117)

361.865
(1.829.787)
(1.138.928)
(445.665)
77.199
2.932.288
(4.193.742)
(294.333)
601.013

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
İlişkili kuruluşlara yükümlülüklerdeki değişim
Ödenen kıdem tazminatları
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim

7
9
12
10
15
7
9
23

İşletme faaliyetlerinden elde edilen /
(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit

9.901.462

Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları
Maddi olmayan varlık alımları
Maddi varlık satışından elde edilen nakit

19
20

(405.273)

(17.346.003)
3.489.063

(8.506.363)
(2.556)
2.755.699

(13.856.940)

(5.753.220)

Finansman faaliyetleri :
Alınan finansal borçlar
Alınan faiz
Ödenen faiz

6.041.129
398.824
(534.871)

5.043.182
344.637
(25.484)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit

5.905.082

5.362.335

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış

1.949.604

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(796.158)

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi

4

2.912.115

3.708.273

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

4

4.861.719

2.912.115

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)’nin faaliyet konusunu, otomotiv ana sanayi
firmalarının ve yedek parça piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için
hidrolik fren sistemlerinin üretimi ve satışı oluşturmaktadır. Şirket’in üretim tesisleri ve merkezi
Bursa’dadır.
1996 yılında çıkarılmış sermayesinin %80’nini temsil eden hisselerin Almanya’da yerleşik Robert
Bosch GmbH tarafından satın alınmasını takiben, Şirket, Robert Bosch Grubu’na dahil olmuştur.
Şirket, faaliyetlerinin bir kısmını, Bosch grubu şirketleri ile yapmaktadır. Şirket’in hem müşterisi hem
de tedarikçisi konumunda ilişkili tarafları mevcuttur (Not 9). Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na
(“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında (“İMKB”) işlem görmektedir.
31 Aralık 2007 itibariyle, İMKB’ye kayıtlı %15,50 (2006: %15,50) oranında hissesi mevcuttur (Not
25).
Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2007 itibariyle 43 memur ve 246 işçi
olmak üzere 289 kişidir. (31 Aralık 2006 itibariyle personel sayısı 42 memur ve 187 işçi olmak üzere
229 kişidir).
Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir:
Yalova Yolu 12. km.
16335 Ovaakça
Bursa / TÜRKİYE
TEL: 0 (224) 270 67 00
Fax: 0 (224) 270 67 62
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI
a)

Uygulanan Muhasebe Standartları
U

Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (“YTL”) cinsinden, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na
uygun olarak hazırlamaktadır. Bu mali tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların,
SPK’nın, 15 Kasım 2003 tarihli Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”ine (''Tebliğ'') uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak
düzenlenmiştir. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Mali tablolar , makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet
esası baz alınarak YTL olarak hazırlanmıştır.
b)

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
U

1 Ocak - 31 Aralık 2007 ve 2006 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.
c)

Konsolidasyon esasları
U

Şirket’in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUM ESASLARI (Devamı)
d)

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi
U

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bilançosunu
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak – 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait
gelir, özsermaye değişim ve nakit akım tablolarını ise, 1 Ocak – 31 Aralık 2006 hesap dönemi ile
karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Önceki dönem mali tablolarında kar ve zararı veya geçmiş yıllar
zararlarını etkileyebilecek herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.
e)

Netleştirme/mahsup
U

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler
itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu
işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten
sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez.
Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, “Gelirlerin kaydedilmesi” başlıklı
kısımda tanımlanan hasılat dışında elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla,
net değerleri üzerinden gösterilir.
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
Mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Hasılat

i)
U

Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış
olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket’e
akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk
esasına göre kayıtlara alınır. Satışlar önemli riskler ve faydalar mallar alıcıya geçtiğinde kayıtlara
yansıtılır. Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleşir, geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre
içinde etkili olacak faiz oranını dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir belirlenir. Net satışlar, teslim
edilmiş malların makul bedelinin, satış iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli
bir finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman
maliyeti içerisinde yer alan gömülü faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile
nominal değerleri arasındaki fark tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak kayıtlara yansıtılır (Not 36).
ii)

Stoklar
U

Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık ağırlıklı ortalama
yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının
indirilmesiyle elde edilen tutardır (Not 12).
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
iii)

Maddi duran varlıklar
U

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş
amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile mali
tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri
süresince doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin
edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar

20 yıl
33 yıl
3-12 yıl
6 yıl
7 yıl

Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. Maddi duran
varlıkların kayıtlı değerlerinin herhangi bir olay ve değişiklik sonucunda geri kazanım tutarlarının
altında kalıp kalmadığı incelenir. Net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksek olanı olarak belirlenen
geri kazanım tutarının, kayıtlı değerin altında kalması durumunda, kayıtlı değeri geri kazanım tutarına
getirecek değer düşüklüğü mali tablolara dahil edilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılması
sonucu oluşan kar veya zarar, mali tablolarda taşınan tutarlar ile tahsil olunan tutarların
karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili
varlıkta genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir (Not 19).
iv)

Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını
içermektedir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş
itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile mali
tablolara yansıtılmaktadır ve iktisap edildikleri tarihten sonra 4 yılı geçmeyen bir süre için tahmini
faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulmaktadırlar (Not
20)
v)

Varlıklarda değer düşüklüğü

Şirket, ertelenen vergi varlıkları (Not 14) dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde,
sözkonusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço
tarihinde tahmin edilir. Eğer sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin
kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü
meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri
çevrilir.
vi)

Nakit ve nakit benzeri değerler

Nakit ve nakit benzerleri nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve
yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan
yatırımları içermektedir ve mali tablolarda makul değeri ile gösterilmektedir.
vii)

Ticari alacaklar

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmiştir.
Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve
güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orjinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır.
viii) Finansal araçlar
Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev
olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan,
Şirket’in herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır.
Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen varlıklar içinde, 12 aydan
fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve
diğer alacaklar içerisine dahil edilmiştir. Krediler ve alacaklar, ilgili tutarların işlem masrafları
çıkarıldıktan sonraki değerleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir.
ix)

Krediler ve borçlanma maliyeti

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet
değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
x)

İşletme birleşmeleri

Yoktur (2006: Yoktur).
xi)

Kur değişiminin etkileri

Dönem içinde gerçekleşen yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan
döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda
geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin
çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır.
xii) Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse
ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan
ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir (Not 42).
xiii) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar
olmaları halinde mali tablo notlarında açıklanır.
xiv) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Herhangi bir karşılık tutarının mali tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve
sözkonusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir.
Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda
oluşan faiz oranı ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Sözkonusu iskonto oranın vergi
öncesi oran olması şarttır. Sözkonusu iskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili
riski içermez.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara alınmamakta ve şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.
xv)

Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar

Olması durumunda muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir.
Yine olması durumunda muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise,
değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
xvi) Kiralama İşlemleri:
Yoktur (2006: Yoktur).
xvii) İlişkili taraflar
Bu mali tablolar açısından, ortaklar, Bosch grubu şirketleri, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim
kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve
ortaklıklar ve çalışan personel ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Not 9).
xviii) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Şirket sadece Türkiye’de ve sadece otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösterdiği için finansal
bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.
xix)

İnşaat Sözleşmeleri

Yoktur (2006: Yoktur).
xx)

Durdurulan faaliyetler

Yoktur (2006: Yoktur).
xxi)

Devlet teşvik ve yardımları

Yoktur (2006: Yoktur).
xxii)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Yoktur (2006: Yoktur).
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
xxiii)

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço
tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş yıllardaki vergi
yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir (Not 41).
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan
kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi
oranları kullanılır (Not 14).
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir.
xxiv)

Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatları

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, aktüer varsayımlar uyarınca tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve mali
tablolara yansıtılmıştır (Not 23).
xxv)

Emeklilik planları

Yoktur (2006: Yoktur).
xxvi)

Tarımsal faaliyetler

Yoktur (2006: Yoktur).
xxvii)

Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan risk
yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için
ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Faiz oranı riski
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı
faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.
Döviz kuru riski
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk lirasına çevrilmesinden
dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski,
yabancı para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir (Not 29).
Likidite riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları
yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. Şirket, iş
ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada esnekliği
amaçlamıştır.
xxviii)

Finansal araçların makul değeri

Makul değer, zorunlu satış veya tasfiye dışında tarafların rızası dahilindeki bir işlemde, bir finansal
aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote edilmiş piyasa fiyatı
makul değeri en iyi biçimde yansıtır.
Şirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip makul
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Buna bağlı olarak burada sunulan
tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olamaz.
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan mantıklı yöntem ve varsayımlar aşağıdaki
gibidir:
Finansal varlıklar
Yıl sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin makul değerlerinin, taşınan değerlerine
yaklaştığı kabul edilmektedir.
Nakit ve bankalar makul bedelleri ile gösterilmektedir.
Ticari ve diğer alacakların ilgili şüpheli alacak karşılıkları ile birlikte, taşınan değerlerinin makul
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir.
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NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Finansal yükümlülükler
Döviz cinsinden olan yükümlülükler ve krediler bilanço tarihinde geçerli kurlardan çevrilir ve bundan
dolayı makul bedelleri taşınan değerlerine yaklaşır. Banka kredilerinin kayıtlı değerlerinin tahakkuk
etmiş faizleri ile birlikte makul değerlerine yaklaştığı tahmin edilmektedir.
Banka kredilerinin makul değerleri Not 6’da açıklanmıştır.
Ticari ve diğer borçlar, makul değerlerine yaklaşık değerler üzerinden gösterilmiştir.
xxix)

Sermaye, emisyon primi ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde, birikmiş karlar hesabından indirilerek kaydedilir. Emisyon primi ise Şirket’in halka arz
edilen hisselerinin nominal tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı temsil etmektedir.
xxx)

Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararları

Mali tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en
iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir.
NOT 4 - HAZIR DEĞERLER

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

6.559

1.083

25.160
4.830.000

2.911.032
-

4.861.719

2.912.115

31 Aralık 2007 itibariyle vadeli mevduatların vade dönemleri bir aydan kısa olup ağırlıklı ortalama
faiz oranı yıllık %16,01’dir (2006: Yoktur).
NOT 5 - MENKUL KIYMETLER
Yoktur (2006:Yoktur).
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NOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2007
Ağırlıklı ortalama
yıllık faiz oranı %
YTL

31 Aralık 2006
Ağırlıklı ortalama
yıllık faiz oranı %

YTL

Kısa vadeli krediler
EUR krediler
Kredi faiz tahakkuku

5,53

10.654.080
430.231

4,89
-

11.084.311

5.023.080
20.102
5.043.182

Kısa vadeli kredilerin vadeleri Şubat 2008 ile Temmuz 2008 arasındadır.
Banka kredilerinin taşınan ve makul değerleri aşağıdaki gibidir:
Taşınan Değer
31 Aralık
31 Aralık
2007
2006
Banka kredileri

11.084.311

5.043.182

Makul Değer
31 Aralık
31 Aralık
2007
2006
11.178.155

5.079.293

Kredilerin makul değerleri, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Euro için yıllık %4,67 (2006: %3,87) etkin
ağırlıklı faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir.

15

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

22.144.812
140.443

9.992.949
137.198

22.285.255

10.130.147

(213.551)
(140.443)

(108.911)
(137.198)

21.931.261

9.884.038

Kısa vadeli ticari alacaklar:
Müşteri cari hesapları
Şüpheli ticari alacaklar

Eksi: Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Şüpheli alacaklar karşılığı
Ticari alacaklar, net

Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2007

2006

137.198

125.011

Karşılık ayrılan alacaklar
Kur farkı

9.784
(6.539)

12.187

Dönem sonu – 31 Aralık

140.443

137.198

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

67.727

7.384

67.727

7.384

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

17.932.287
(237.647)

7.088.840
(109.810)

17.694.640

6.979.030

Dönem başı - 1 Ocak

Uzun vadeli ticari alacaklar:
Uzun vadeli ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari borçlar:
Satıcı cari hesapları
Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-)

Ticari alacaklar ağırlıklı 0 ila 4 ay (2006: 0 ila 3 ay) vadelidir ve 31 Aralık 2007 tarihinde yıllık
ortalama %15,26 (2006: %18,4) (YTL) ve %4,77 (2006: %3,72) (EURO) oranları kullanılarak iskonto
edilmiştir.
Ticari borçların vadesi 0 ila 2 ay (2006: 0 ila 2 ay) arasındadır ve 31 Aralık 2007 tarihinde yıllık
ortalama %14,76 (2006: %18,94) (YTL) ve %4,42 (2006: %3,59) (EURO) oranları kullanılarak
iskonto edilmiştir. Ticari alacak ve borçlar içerisindeki EURO bakiyelerin detayı Not 29’da yer
almaktadır.
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NOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
A) 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçlar:
31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

4.262.044
1.455.552
765.478
666.940
564.090
466.758
190.876

927.712
799.426
534.301
471.131
17.072
539.523
43.343

8.371.738

3.332.508

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

7.717.136
5.674.104
4.174.197
818.407
169.994
97.589
401.672

2.231.044
940.173
1.500.970
262.119
101.054
119.483
336.377

19.053.099

5.491.220

İlişkili taraflardan alacaklar:
Robert Bosch SP Z.O.O - Polonya
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa
Robert Bosch GmbH - Almanya
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Türkiye
Robert Bosch Sa (PTY) LTD - Güney Afrika Cumhuriyeti
Bosch Corporation, Musashi PLA - Japonya
Diğer

İlişkili taraflara borçlar:
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa
Bosch Sistemas De Frenado, S.L - İspanya
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Türkiye
Robert Bosch GmbH - Almanya
Robert Bosch SP Z.O.O. - Polonya
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Diğer

İlişkili taraflardan alacaklar ağırlıklı 1 ay (2006: 1 ay) vadelidir ve 31 Aralık 2007 tarihinde yıllık
ortalama %14,76 (2006: %18,19) (YTL) ve %4,42 (2006: %3,63) (EURO) oranları kullanılarak
iskonto edilmiştir. İlişkili taraflara borçların vadesi 0 ila 2 ay (2006: 0 ila 2 ay) arasındadır ve 31
Aralık 2007 tarihinde yıllık ortalama %14,90 (2006: %18,94) (YTL) ve %4,45 (2006: %3,59) (EURO)
oranları kullanılarak iskonto edilmiştir. İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar
içerisindeki yabancı para bakiyelerin detayı Not 29’da yer almaktadır.
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçların tahakkuk etmemiş finansman gelir ve gider tutarları ticari
alacak ve borçlardan tenzil edilen tutarlara dahil edilmiş, önemlilik esasına dayanarak ayrıca
gösterilmemişlerdir.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
B) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflara yapılan önemli
satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:
1 Ocak 31 Aralık 2007

1 Ocak 31 Aralık 2006

7.679.751
4.076.538
3.378.436
1.744.917
1.628.874
750.515
148.220
416.897

5.075.075
4.527.869
4.009.009
1.861.430
19.703
13.214
158.779
366

19.824.148

15.665.445

2.979.601

-

1 Ocak 31 Aralık 2007

1 Ocak 31 Aralık 2006

22.424.850
4.712.655
1.708.067
435.719
56.766
1.583.199

9.225.869
2.944.800
960.353
1.010.777
1.548.492
476.115

4.621.953
-

2.770.836
44.455

1.897.789

1.121.394

3.548.842

3.366.205

40.989.840

23.469.296

Mal Satışları:
Robert Bosch GmbH - Almanya
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Türkiye
Bosch Corporation, Musashi PLA - Japonya
Robert Bosch SP Z.O.O.- Polonya
Robert Bosch Sa (PTY) LTD - Güney Afrika Cumhuriyeti
Bosch Sistemas De Frenado, S.L. - İspanya
Diğer

Maddi Varlık Satışları:
Robert Bosch SP Z.O.O. - Polonya

Mal ve hizmet alımları:
a) Mal Alımları:
Bosch Sistemas De Frenado, S.L - İspanya
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa
Robert Bosch SP Z.O.O. - Polonya
Robert Bosch Travoes Unipessoal, Limitada - Portekiz
Technologie Diesele Sistemi Frenanti SPA - İtalya
Diğer
b) Teknik ve İdari Hizmet Alımları:
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (iii) (*)
Diğer
c) Royalty Trademark:
Robert Bosch GmbH-Almanya (i) ve (iv)
d) Araştırma ve Geliştirme:
Bosch Systemes de Freinage S.A.S.- Fransa (ii)
Toplam

(*) Tutar, 4.246.833 YTL (2006: 2.570.480 YTL ) tutarındaki acentelik ücreti, 175.436 YTL (2006:
200.356 YTL) tutarındaki yetkili satıcılık komisyonu ve 199.684 YTL (2006: Yoktur) tutarındaki
bordro hizmeti ücretinden oluşmaktadır.
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
(i) 1973 yılında Bendix Europe Services Techniques SA (“Bendix”) ile Şirket arasında imzalanan
royalty anlaşması uyarınca, Şirket royalty kapsamında üretip sattığı ürünler için belirlenmiş
hesaplamalardan sonra %1.5 oranında royalty ücreti ödemekteydi. Şirket ile Robert Bosch GmbH
arasında 29 Nisan 1999 tarihinde imzalanan ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca 9 Haziran
1999 tarihinde onaylanan royalty sözleşmesine göre Şirket, Robert Bosch GmbH’a, lisansı
Bendix tarafından verilmiş olan ürünler için %1.5 oranında royalty ödemesi yapmaya devam
etmektedir. Ayrıca Şirket, yeni tip araçlar ile ilgili olarak üretip sattığı ürünler için %2 ve %3
oranlarında royalty ödemeleri yapmaktadır.
(ii) 3 Mart 1998 tarihinde Robert Bosch GmbH ile imzalanan uygulamalı mühendislik ve geliştirme
işleri temel sözleşmesi uyarınca, Bosch Systemes de Freinage S.A.S. tarafından gerçekleştirilen
merkezi araştırma ve geliştirme çalışmaları için Şirket, taraflar arasında yıllık bazda
kararlaştırılacak tutar üzerinden araştırma ve geliştirme bedeli ödemektedir. Bu hizmet ile ilgili
2007 yılına ait 3.548.842 YTL (2006: 3.366.205 YTL) tutarında gider, faaliyet giderleri içinde
gösterilmiştir.
(iii) Şirket 2000 yılı içerisinde 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilişkili kuruluşu
olan Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“RBTR”) ile “Genel Acentelik” adıyla bir sözleşme
imzalamıştır. Genel acentelik sözleşmesi ile RBTR sözleşme konusu mamullerin yalnızca ilk
teçhizat üreticilerine (araç ve sistem üreten fabrikalara) pazarlanması ve satışı konularında
Şirket’e acentelik hizmeti verecektir. Bu hizmet karşılığında Şirket, “İlk Teçhizat Müşterilerine”
sözleşme konusu mamülleri satması durumunda RBTR’ye %4 acentelik ücreti ödeyecektir. Bu
mali tablolarda sözleşme kapsamındaki mamül satışları üzerinden gerçekleşen 4.246.833 YTL
(2006: 2.570.480 YTL) tutarındaki acentelik ücreti Şirket’e fatura edilmiş ve faaliyet giderleri
hesabına yansıtılmıştır.
(iv) Şirket ile Robert Bosch GmbH arasında 29 Kasım 1999 tarihinde imzalanan ve Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı’nca 22 Şubat 2000 tarihinde onaylanan Trademark sözleşmesine göre Şirket,
Robert Bosch GmbH’a, lisansı Bendix ve Robert Bosch GmbH tarafından verilmiş olan ürünler
için net satışlar üzerinden % 1 oranında ödeme yapmaktadır.
NOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) Diğer kısa vadeli alacaklar:
Devreden Katma Değer Vergisi
İş avansları
Peşin ödenen vergiler

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

1.418.089
65.670
40.857

1.069.337
168.221
45.562

1.524.616

1.283.120

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

831.623
250.460
19.771

705.645
350.072
48.254

1.101.854

1.103.971

b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler:
Ödenecek vergiler
Ödenecek SSK primleri
Diğer
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 12 - STOKLAR

İlk madde ve malzemeler
Yarı mamuller
Mamuller
Yoldaki mallar
Verilen sipariş avansları

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

4.143.009
1.721.231
1.016.639
4.764.453
546.407

3.754.582
982.514
496.416
1.760.322
122.850

12.191.739

7.116.684

1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap döneminde Şirket’in satılan malın maliyeti hesabının 82.169.298 YTL
(2006: 50.351.917 YTL)’ lik kısmı ilk madde ve malzeme sarfı ile ilgilidir.
NOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebliğ ve Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate
alarak bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış oranlar üzerinden hesaplamaktadır.
Şirket 2007 ve 2008 yılları için kurumlar vergisi hesaplamasında yatırım indirimi istisnasını kullanma
kararı almıştır (Not 41). Bu yüzden hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için
uygulanan oran kısa vadeli geçici farklar için % 30, uzun vadeli geçici farklar için %20’dir
(2006: hepsi %30).
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)

NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Birikmiş geçici
farklar

Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

3.328.429

2.703.724

665.686

811.117

2.967.263
441.653
213.551
88.923
-

6.632.206
354.087
108.911
85.678
1.025.989

302.661
132.496
64.065
26.677
-

1.028.573
106.226
32.673
25.704
307.797

1.191.585

2.312.090

(381.863)
(124.214)
(71.296)

(1.251.640)
(32.943)

(577.373)

(1.284.583)

Ertelenen vergi varlıkları:
Kıdem tazminatı karşılığı
Hakedilmiş ancak kullanılmamış yatırım
indirimleri (Not 30)
Borç karşılıkları
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Şüpheli alacak karşılığı
Fiyat farkı ile ilgili tahakkuk

Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıkların
kayıtlı değerleri ile vergi matrahları
arasındaki net fark
Fiyat farkı ile ilgili tahakkuk
Tahakkuk etmemiş finansman gideri

(1.940.107)
(414.048)
(237.647)

Ertelenen vergi varlıkları, net

(4.172.132)
(109.810)

614.212

1.027.507

1 Ocak - 31 Aralık 2007 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin ertelenen vergi hareket tablosu
aşağıda belirtilmiştir:

1 Ocak 2007

Gelir tablosuna
yazılan gelir/(gider)

31 Aralık 2007

1.028.573
811.117
307.797
106.226
32.673
25.704

(725.912)
(145.431)
(432.011)
26.270
31.392
973

302.661
665.686
(124.214)
132.496
64.065
26.677

(1.251.640)
(32.943)

869.777
(38.353)

(381.863)
(71.296)

1.027.507

(413.295)

614.212

Ertelenen vergi varlıkları:
Kullanılmamış yatırım indirimleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Fiyat farkı ile ilgili tahakkuk
Borç karşılıkları
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Şüpheli alacak karşılığı
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi varlıklar ve maddi olmayan
varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Net ertelenen vergi varlıkları
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NOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
1 Ocak 2006

Gelir tablosuna
yazılan gelir/(gider)

31 Aralık 2006

1.115.873
778.950
113.397
191.258
31.059
22.047
806.180

(87.300)
32.167
194.400
(85.032)
1.614
3.657
(806.180)

1.028.573
811.117
307.797
106.226
32.673
25.704
-

(1.393.008)
(20.723)

141.368
(12.220)

(1.251.640)
(32.943)

1.645.033

(617.526)

1.027.507

Ertelenen vergi varlıkları:
Kullanılmamış yatırım indirimleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Fiyat farkı ile ilgili tahakkuk
Borç karşılıkları
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Şüpheli alacak karşılığı
Vergiden indirilebilen mali zararlar
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Maddi varlıklar ve maddi olmayan
varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi
matrahları arasındaki net fark
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Net ertelenen vergi varlıkları

NOT 15 - DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

Peşin ödenen giderler
Diğer

4.027
2.120

10.822
2.845

Diğer Dönen Varlıklar

6.147

13.667

NOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 17 - POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (2006: Yoktur).
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NOT 19 - MADDİ VARLIKLAR
Maliyet:
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Verilen avanslar

Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar

Net defter değeri

1 Ocak 2007

İlaveler

626.683
1.780.550
8.479.665
54.655.527
55.734
2.510.492
3.177.936
956.618

20.155
46.746
3.139.390
365.889
8.875.176
4.898.647

72.243.205

17.346.003

(1.126.185)
(5.689.795)
(39.476.836)
(42.574)
(2.017.410)
(48.352.800)

Çıkışlar

Transferler (Not 20)

31 Aralık 2007

107.509
17.659.645
8.116
(12.025.814)
(5.771.248)

626.683
1.800.705
8.633.920
66.749.891
2.798.355
56.640

(8.901.222)

(21.792)

80.666.194

(55.269)
(258.327)
(4.315.534)
(1.549)
(134.081)

5.761.390
44.123
61.644

-

(1.181.454)
(5.948.122)
(38.030.980)
(2.089.847)

(4.764.760)

5.867.157

-

(47.250.403)

(8.704.671) (*)
(55.734)
(86.142)
(27.298)
(27.377)

23.890.405

33.415.791

Maddi duran varlıkların amortisman giderinin 4.757.435 YTL’lik kısmı 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan malın maliyeti,
7.325 YTL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir.
Makina, tesis ve cihazlara yapılan transferler Toyota ve Fiat için üretilen yeni fren sistemi yatırımlarını ifade etmektedir.
(*) Şirket’in makine, tesis ve cihazlar hesabından cari dönemde gerçekleşen çıkışın 6.618.033YTL’lik kısmı valf hattının satılması ile ilgilidir. Şirket bu
satıştan 311.155YTL tutarında maddi duran varlık satış karı elde etmiştir.
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NOT 19 - MADDİ VARLIKLAR (Devamı)
Maliyet:
Arazi ve arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Verilen avanslar

Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar

Net defter değeri

1 Ocak 2006

İlaveler

626.683
1.532.190
8.414.993
54.246.670
166.636
2.357.062
5.330
-

143.805
110.717
2.382.715
153.305
306.670
5.409.151

(3.336.048) (*)
(110.902)
(29.864)
(8.385)
(127.523)

67.349.564

8.506.363

(3.612.722)

-

72.243.205

(1.082.336)
(5.431.038)
(37.802.968)
(121.083)
(1.952.745)

(43.849)
(258.757)
(3.616.314)
(13.910)
(93.151)

1.942.446
92.419
28.486

-

(1.126.185)
(5.689.795)
(39.476.836)
(42.574)
(2.017.410)

(46.390.170)

(4.025.981)

2.063.351

-

(48.352.800)

20.959.394

Çıkışlar

Transferler
104.555
(46.045)
1.362.190
29.989
2.874.321
(4.325.010)

31 Aralık 2006
626.683
1.780.550
8.479.665
54.655.527
55.734
2.510.492
3.177.936
956.618

23.890.405

Maddi duran varlıkların amortisman giderinin 3.825.856 YTL’lik kısmı 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan malın maliyeti,
200.125 YTL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir.
(*) Şirket’in makine, tesis ve cihazlar hesabından cari dönemde gerçekleşen çıkışın 828.330YTL’lik kısmı Toyota üretim hattının satılması ile ilgilidir. Şirket
bu satıştan 306.498 YTL tutarında maddi duran varlık satış karı elde etmiştir.
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NOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

Maliyet:
Haklar
Birikmiş itfa payları

1 Ocak 2007

İlaveler

Çıkışlar

Transferler
(Not 19)

31 Aralık 2007

1.092.718
(1.091.138)

(2.185)

(9.326)
8.116

21.792
-

1.105.184
(1.085.207)

1.580

(2.185)

(1.210)

21.792

19.977

İtfa paylarının 2.182 YTL’lik kısmı 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan
malın maliyeti, 3 YTL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir.

Maliyet:
Haklar
Birikmiş itfa payları

1 Ocak 2006

İlaveler

Çıkışlar

Transferler
(Not 19)

31 Aralık 2006

1.090.162
(1.075.046)

2.556
(16.092)

-

-

1.092.718
(1.091.138)

15.116

(13.536)

-

-

1.580

İtfa paylarının 15.295 YTL’lik kısmı 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda
satılan malın maliyeti, 797 YTL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir.
NOT 21 - ALINAN AVANSLAR
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI
Not 23 – Borç karşılıkları’nda açıklanan kıdem tazminatı karşılığı dışında yapılmış herhangi bir
emeklilik taahhüdü yoktur.
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NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI
31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

6.083.970
523.131
441.653
27.364

5.252.370
354.087
-

7.076.118

5.606.457

3.328.429

2.703.724

3.328.429

2.703.724

Kısa Vadeli Borç Karşılıkları:
Dava karşılığı
Vergi karşılıkları (Not 41)
Kullanılmamış izinler karşılığı
Diğer

Uzun Vadeli Borç Karşılıkları:
Kıdem Tazminatı Karşılığı

Kısa vadeli borç karşılıklarının 1 Ocak -31 Aralık 2007 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin hareket
tabloları aşağıdaki gibidir:

Dava karşılığı
Vergi karşılıkları (Not 41)
Kullanılmamış izinler karşılığı
Diğer

Dava karşılığı
Araştırma ve geliştirme gider karşılığı
Kullanılmamış izinler karşılığı
Diğer

1 Ocak
2007

İlaveler

Kullanım

31 Aralık
2007

5.252.370
354.087
-

831.600
523.131
242.890
27.364

(155.324)
-

6.083.970
523.131
441.653
27.364

5.606.457

1.624.985

(155.324)

7.076.118

1 Ocak
2006

İlaveler

Kullanım Geri Çevrim

31 Aralık
2006

4.421.303
877.028
271.047
366.479

831.067
185.274
-

(877.028)
(102.234)
-

(366.479)

5.252.370
354.087
-

5.935.857

1.016.341

(979.262)

(366.479)

5.606.457
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NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devam)
Dava karşılığı:
16 Nisan 2001 tarihinde Şirket’e, Şirket hisselerinin %80’inin Robert Bosch GmbH tarafından satın
alınmasından önceki dönemde bağlı bulunduğu Transtürk Holding A.Ş. bünyesindeki bir şirketin
kullanmış olduğu banka kredisine ilişkin olarak verdiği müteselsil kefaletten dolayı, ilgili banka
tarafından ilamsız icra takibi başlatılmış ve 901.662 YTL tutarında ödeme emri gönderilmiştir. Şirket,
yasal süresi içerisinde ödeme emrine itiraz etmiş ve icra takibi durdurulmuştur. Bunun üzerine, banka
toplam tutarın Şirket ile ilişkilendirebildiği kısmını tekrar hesaplamış ve bu miktarı 396.061 YTL’ye
düşürerek, Şirket’in itirazının iptali ve takibin bu tutar üzerinden devamı için 18 Ekim 2001 tarihinde
bir dava açmıştır. 12 Ekim 2004 tarihinde banka tarafından açılan itirazın iptali davası sonuçlanmıştır.
Mahkeme, Şirket tarafından yapılan itirazın iptaline ve takibin 396.061 YTL üzerinden 9 Mayıs 2001
temerrüt tarihinden itibaren % 200 temerrüt faizi, faizin % 5'i oranında gider vergisi uygulanmak
suretiyle devamına ve Şirket'in % 40 icra inkar tazminatı ödemesine karar vermiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 15 Şubat 2005 tarihinde Bankalar Kanunu'nun kendisine
yetki tanıdığı iddiası ile Şirket'e söz konusu davaya yönelik 4.178.458 YTL tutarında ödeme emri
tebliğ etmiş ve bu tebliğde, ödemenin 30 Kasım 2004 tarihinde yapılması gerektiği halde vadesinde
yapılmadığının ve bu çerçevede 15 Şubat 2005 tarihli ödeme emrinin tebliğ edilmesine müteakip 7
gün içinde ödemenin yapılmasını talep etmiştir. Şirket bu ödemeyi yapmamış ve ödeme emrinin iptali
için süresi içinde mal beyanında bulunmuş ve aynı zamanda İdare Mahkemesinde dava açmıştır.
Transtürk Holding A.Ş. ve Şirket'in kefalet verdiği ileri sürülen şirket de dahil olmak üzere bu
holdinge bağlı diğer şirketlerin İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde alacaklıları ile birlikte imzaladıkları
yeniden yapılandırma sözleşmesinin uygulanmadığı, ancak bu şirketlerin TMSF ile yeni bir protokol
imzaladıkları Şirket'in avukatları tarafından Şirket yetkililerine bildirilmiştir.
Şirket tarafından dava neticesinde ödenmesi gereken dava konusu tutar mahkeme kararına paralel
olarak (anapara, temerrüt faizi ve ilgili tazminatlar dahil olmak üzere) 31 Aralık 2004 itibari ile
4.002.000 YTL olarak hesaplanmıştır. TMSF tarafından hesaplanan ve Şirket’den talep edilen
4.178.458 YTL tutarın hesaplanma metodu Şirket yönetimi tarafından anlaşılamamakla birlikte,
Şirket, ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolarında TMSF'nin yapmış
olduğu ödeme emri doğrultusunda 4.178.458 YTL tutarında dava karşılığı ayırmıştır. 1 Ocak 2005’den
31 Aralık 2007’ye kadar geçen dönem içinde TMSF Şirket’ten herhangi bir ödeme talebinde
bulunmamıştır. Karşılık tutarı 31 Aralık 2007 tarihli finansal tablolarda yasal faiz eklenerek 6.083.970
YTL (2006: 5.252.370 YTL) olarak yansıtılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı:
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2007 tarihi
itibariyle 2.030,19 YTL (2006: 1.857,44 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
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NOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devam)
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin aktüeryal varsayımlar göz önünde bulundurularak tahminiyle
hesaplanır.
Tebliğ, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır:

İskonto oranı yıllık (%)
Emeklilik olasılığına ilişkin oran (%)

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

5,71
99

5,71
99

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.087,92 YTL (1 Ocak 2007: 1.960,69 YTL)
üzerinden hesaplanmaktadır.
31 Aralık tarihinde sona eren dönemlere ait kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:
2007

2006

1 Ocak

2.703.724

2.596.500

Dönem içindeki artış
Ödemeler

1.039.106
(414.401)

401.557
(294.333)

31 Aralık

3.328.429

2.703.724

Kıdem tazminatı karşılığında yıl içindeki artış faaliyet giderlerine yansıtılmış ve personel ücret ve
giderlerine dahil edilmiştir.
NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR
Yoktur (2006: Yoktur).
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NOT 25 - SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Şirket’in 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle
aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
Robert Bosch GmbH
Halka Arz
Sermaye enflasyon düzeltmesi
Toplam ödenmiş sermaye

31 Aralık 2007
Tutar
Pay %
2.112.447
387.553
2.500.000

84,50
15,50
100

28.136.683
30.636.683

31 Aralık 2006
Tutar
Pay %
1.351.966
248.034
1.600.000

84,50
15,50
100.00

29.036.683
30.636.683

Sermaye düzeltmesi, YTL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü üzerinden, nakit sermaye
artırımlarının endekslenmesinin etkisini temsil etmektedir (Not 28).
Nominal değeri 1 YKr olan 250.000.000 (2006: 160.000.000) adet hisse bulunmaktadır.
Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin türlerinin dağılımı ile sermaye
yapısı 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki şekildedir:
31 Aralık 2007
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

Nevi

Pay Adedi

Tutar

Nama
Nama
Nama
Hamiline

92.719
6.695
135.109.924
24.790.662

927
67
1.351.099
247.907

160.000.000

1.600.000

31 Aralık 2006
Grup
A
B
C
C

NOT 25 - SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ (Devam)
Şirket’in ana sözleşmesine göre, A ve B grubu hisse senetleri Yönetim Kurulu seçiminde bazı
imtiyazlı haklara sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinden bir üyenin, B grubu hisse sahiplerinin
göstereceği bir adaydan, üyelerin yarısından bir fazlasının ise A grubu hisse sahiplerinin göstereceği
adaylardan seçilme zorunluluğu vardır. A ve B grubu hisse senetlerinin tamamı ile C grubu hisse
senetlerinin bir kısmından oluşan toplam %84,50 oranında hisse (2006: %84,50) Robert Bosch
GmbH’ya aittir. A, B ve C grubu hisse senetleri 5 Temmuz 2005 tarihli Genel Kurul kararıyla 8. tertip
ve nama olarak birleştirilmiştir.
NOT 26 – 27 - 28 SERMAYE YEDEKLERİ,
ZARARLARI

KAR

YEDEKLERİ,

GEÇMİŞ

YILLAR

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler:
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Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
Seri: XI. No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre
dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte,
“geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl
karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 8 Ocak 2008 tarihli 4/138 sayılı kararı gereğince 1 Ocak 2008
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar
dağıtım oranı % 20 (31 Aralık 2006: %20) olarak uygulanacaktır. Buna göre bu dağıtımın şirketlerin
genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle
ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda
bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının
mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın
dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin
temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni"
şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından
temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu
getirilmiştir.
Seri: XI. No:25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi
sonucunda özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri,
Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu
hesap kalemlerinin düzeltilme farkları toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” hesabında yer alır.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda;
olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz serm aye artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar
mahsubunda kullanılabilecektir.
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NOT 26 – 27 - 28 SERMAYE YEDEKLERİ,
ZARARLARI (Devamı)

KAR

YEDEKLERİ,

GEÇMİŞ

YILLAR

Yukarıdaki hususa göre Şirket’in Seri: XI. No:25 sayılı tebliğine göre kar dağıtımında baz alınacak
özsermaye tablosu 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Net dönem karı
Geçmiş yıl zararları
Özsermaye toplamı

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

2.500.000
233.230
6.061.082
53.035.893
1.125.052
(39.288.781)

1.600.000
233.230
6.061.082
53.935.893
318.542
(39.607.323)

23.666.476

22.541.424

Yukarıda gösterilmiş kalemlerin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alım gücüne göre düzeltilmiş
değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farkları 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2007
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

Tarihi değerler

Düzeltilmiş değerler

Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları

2.500.000
233.230
6.061.082

30.636.683
4.382.357
26.811.165

28.136.683
4.149.127
20.750.083

8.794.312

61.830.205

53.035.893

Tarihi değerler

Düzeltilmiş değerler

Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları

1.600.000
233.230
6.061.082

30.636.683
4.382.357
26.811.165

29.036.683
4.149.127
20.750.083

7.894.312

61.830.205

53.935.893

31 Aralık 2006

Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
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NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve
yükümlülüklerin tarihi tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

Varlıklar
Yükümlülükler

9.238.875
(35.594.872)

4.514.812
(9.747.633)

Net yabancı para yükümlülük pozisyonu

(26.355.997)

(5.232.821)

Yabancı para tutarların YTL karşılıkları:
31 Aralık 2007
USD

EURO

JPY

Toplam
yabancı para

-

4.711
1.453.388
7.780.776

-

4.711
1.453.388
7.780.776

-

9.238.875

-

9.238.875

20.350
5.397

11.084.311
9.910.763
14.473.140

69.487
31.424

11.084.311
10.000.600
14.509.961

25.747

35.468.214

100.911

35.594.872

(25.747)

(26.229.339)

(100.911)

(26.355.997)

Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar

Yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

Net yabancı para
yükümlülük pozisyonu

NOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
Yabancı para tutarların YTL karşılıkları:
31 Aralık 2006
Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri değerler
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar

USD

EURO

JPY

Toplam
yabancı para

-

4.615
1.648.735
2.861.462

-

4.615
1.648.735
2.861.462

4.514.812
Yükümlülükler
Kısa vadeli banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

Net yabancı para varlık
/(yükümlülük) pozisyonu

4.514.812

4.385
12.787

5.043.182
1.066.870
3.588.718

31.691

5.043.182
1.071.255
3.633.196

17.172

9.698.770

31.691

9.747.633

(17.172)

(5.183.958)

(31.691)

(5.232.821)
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NOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket’in geçmiş dönemlerde yaptığı teşvikli ve teşviksiz yatırımlarından kaynaklanan ve gelecek
yıllarda yararlanılabilecek birikmiş yatırım indirimi tutarı 2.967.263 YTL’dir (2006: 6.632.206 YTL).
NOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(i) Şirket’in 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle satıcılardan alınmış toplam 1.904.176 YTL
(2006: 1.444.483 YTL) tutarında teminat mektubu bulunmaktadır.
(ii) Bakınız Not 23.
NOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket sadece Türkiye’de ve sadece otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösterdiği için finansal
bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.
NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1 Ocak31 Aralık 2007

1 Ocak31 Aralık 2006

Yurtiçi satışlar
İhracat

116.627.141
19.126.869

68.729.730
17.843.424

Brüt satışlar

135.754.010

86.573.154

(1.585.582)

(792.666)

134.168.428

85.780.488

(114.711.494)

(73.188.812)

19.456.934

12.591.676

1 Ocak31 Aralık 2007

1 Ocak31 Aralık 2006

5.490.144
1.375.527
522.262
360.405

3.178.243
798.678
322.716
288.305

Eksi: iskontolar ve satışlardan iadeler
Net satışlar
Satışların maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet karı

NOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ
Satış ve pazarlama giderleri :
Satış giderleri (*)
Royalty gideri
Trademark gideri
Reklam ve satışları teşvik giderleri
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Dolaylı işçilik giderleri

Araştırma ve geliştirme giderleri

-

87.511

7.748.338

4.675.453

3.548.842

3.366.205

2.707.554
1.947.731
752.116
239.516
130.866
114.758
7.328
3.245
497.235

1.310.127
764.609
230.926
86.924
165.534
200.922
12.187
356.613

6.400.349

3.127.842

17.697.529

11.169.500

Genel yönetim giderleri:
Personel ücret ve giderleri
Ana ortaklık tarafından sağlanan hizmet bedelleri(**)
Danışmanlık hizmetleri
Sigorta primleri
Araç kiralama giderleri
Sağlık, güvenlik ve çevre giderleri
Amortisman ve tükenme payları
Şüpheli alacak karşılık gideri - net
Diğer

Faaliyet giderleri

(*) Satış giderleri acente primi, ambalaj giderleri ve müşteri nakliyat giderlerini içermektedir.
(**) Ana ortaklık tarafından sağlanan hizmet bedelleri Şirket’e yansıtılan kalite kontrol giderleri ve merkezi
satınalma giderleri ile ilişkilidir.

NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar:

Maddi duran varlık satış karı
Stok sayım fazlası
Konusu kalmayan karşılık gelirleri
Diğer

1 Ocak31 Aralık 2007

1 Ocak31 Aralık 2006

453.788
174.644
253.200

1.206.328
366.479
-

881.632

1.572.807

831.600
203.944

831.067
160.328

1.035.544

991.395

1 Ocak31 Aralık 2007

1 Ocak31 Aralık 2006

1.737.082
398.824

1.310.625
344.637

2.135.906

1.655.262

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar:
Dava karşılık gideri (Not 23)
Diğer

NOT 39 - FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ) - NET

Finansman gelirleri:
Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
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Finansman giderleri:
Kur farkı giderleri
Faiz giderleri
Diğer

Finansman gelirleri/(giderleri)-net

(878.535)
(534.871)
(266.515)

(2.522.157)
(25.484)
(175.141)

(1.679.921)

(2.722.782)

455.985

(1.067.520)

NOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
Yoktur (2006: Yoktur).
NOT 41 - VERGİLER
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2006: %20). Kurumlar Vergisi oranı kurumların ticari
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında
yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi
gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması
halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 (2006: %15) oranında stopaja tabidir. Karın
sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 (2006: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 10 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup
edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını
1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının ( DİE TEFE
artış oranının ) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının ( DİE TEFE artış oranının ) %10’u aşması
gerekmektedir. 2006 ve 2007 dönemleri için söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon düzeltmesi
yapılmamıştır.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e
ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır:
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NOT 41 - VERGİLER (Devamı)
Yatırım İndirimi İstisnası
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan maddi duran varlık
alımlarının %40’ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30 Mart 2006 tarihli 5479 sayılı yasa
ile son verilmiştir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde
uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı
kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a)

24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1,2,3,4,5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış
yatırımları için belge kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden
önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu
tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31 Aralık 2006 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları
yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler
dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında yer alan vergi tutarları
aşağıda özetlenmiştir:
1 Ocak31 Aralık 2007

1 Ocak31 Aralık 2006

Cari dönem vergi gideri (Not 23)
Ertelenen vergi gideri (Not 14)

(523.131)
(413.295)

(617.526)

Toplam vergi gideri

(936.426)

(617.526)

Transfer fiyatlandırması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlaması ile ilgili yeni düzenlemeler getiren
13. maddesi 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. AB ve OECD transfer
fiyatlandırması rehberini esas alan ilgili madde ile birlikte transfer fiyatlaması ile ilgili düzenlemelerde
ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, kurumların ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet
alım ya da satımlarında emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmaları
gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da
satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda
oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Kurumlar, ilişkili kişiler ile
gerçekleştirdiği işlemlerde uygulanacak emsaline uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen
yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline
uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve
belgelerin ispat edici kağıtlar olarak kurumlar tarafından saklanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca,
kurumlar bir hesap dönemi içerisinde ilişkili kişiler ile yaptıkları işlemlere ilişkin olarak bilgi ve
belgeleri içerecek şekilde bir rapor hazırlayacaklardır.
NOT 41 - VERGİLER (Devamı)
Emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet
alım ya da satımında bulunulması halinde kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla
örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır. Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
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olarak dağıtılan kazanç 13 üncü maddede belirtilen şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü
itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır.
Transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılmış kar payının net kar payı tutarı olarak kabul edilmesi ve
brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen
oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü
kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir.
Örtülü kazanç dağıtılan kurum nezdinde yapılacak düzeltmede dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve
ödenen tutar olacaktır.
Transfer fiyatlaması ile ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinden sonra
uygulamaya açıklık getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlanmıştır.
NOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Net dönem karı
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
Nominal değeri 0,01 YTL (1 YKr) olan hisse
başına kazanç/(kayıp)

1 Ocak31 Aralık 2007

1 Ocak31 Aralık 2006

A
B

1.125.052
250.000.000

318.542
250.000.000

A/B

0,4500

0,1274

NOT 43 - NAKİT AKIM TABLOLARI
Nakit akım tabloları mali tablolarla birlikte sunulmuştur.
NOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur (2006: Yoktur).
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— Yukarıdaki Tablolar ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar:
MALİ ORANLAR

2007

2006

1- Likidite Oranları
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)
Stoklar / Cari Aktif

0,87
0,66
0,25

1,01
0,72
0,29

2- Mali Bünye Oranları
Toplam Borçlar / Toplam Aktif
Özkaynaklar / Toplam Aktif

0,71
0,29

0,54
0,46

3- Kârlılık Oranları
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar / Toplam Aktif)
Kâr Marjı Oranı (Net Dönem Kârı / Toplam Aktif)
Aktiflerin Verimliliği (Dönem Kârı / Toplam Aktif)

1,62
0,014
0,025

1,73
0,006
0,006

D) İDARİ FAALİYETLER
1-

ÜST YÖNETİM
GÖREVİ

MESLEĞİ

Mesut SANCAKLI

Fabrika Müdürü

Mühendis

Nurettin ACAR

Mali ve İdari İşler Grup Müdürü

Maliyeci

B.Bülent İYİTANIR

Finans ve Muhasebe Müdürü

İktisatçı

Samim LÜMALI

Satış Müdürü

İşletmeci

2-

Şirketimizden 2007 yılı içerisinde 27 kişi ayrılmış; 88 kişi işe girmiştir. 2007 yılı sonu itibariyle 246
işçi ve 43 memur olmak üzere toplam 289 personel bulunmaktadır.

3-

01.09.2006 tarihinden 31.08.2008 tarihine kadar geçerli olan Türk Metal Sendikası ile MESS
arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ve ekleri uyarınca 01.09.2006 – 01.03.2007 tarihleri arası
geçerli olan birinci ve 01.03.2007 – 01.09.2007 tarihleri arası geçerli olan ikinci altı aylık zamları
yapılmıştır.

4-

31.12.2007 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 3.328.429 YTL’dir.

5-

Personelimize ücret ve ikramiye yanında doğum, ölüm, evlenme, çocuk parası, askerlik yardımı,
bayram yardımı, ücretli izin yardımı gibi nakdi yardımlar ile yemek, ulaşım, giyecek ve temizlik
yardımı gibi aynî yardımlar yapılmaktadır.
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E) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile Kabul edilen ve Temmuz 2003’te
kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin uygulanması halka açık şirketler için
önem arz etmektedir. Bahsi geçen ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup büyük bir
kısmı uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler
de idari ve organizasyonel alt yapı çalışmalarının tamamlanması akabinde uygulamaya
konulacaktır.
SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından
başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Faaliyet Raporu’na aşağıdaki ilkere uyum
konusundaki bilgileri eklemiştir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali ve İdari
İşlerden Sorumlu Grup Müdürlüğü bünyesinde bulunan birim tarafından yürütülmektedir.
Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır:
• Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel
yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
• Şirketimiz hakkında internet aracılığıyla bilgi isteyen öğrenci ve akademisyenlerin
bilgi taleplerinin karşılanması,
• Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği
dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
• Hissedarların bilgilendirilmesi,
• SPK’nın Seri VIII, No: 39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum
Açıklamalarının İMKB ve SPK’ya bildirilmesi,
• Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun
hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul’un
onayına sunulması,
• Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip
edilmesi ve şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.
Mali ve İdari İşler Grup Müdürü:
Nurettin ACAR
Tel
Faks

Nurettin.acar@tr.bosch.com
HT

TH

: 0224 270 67 00
: 0224 261 05 10

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar
Bülent İyitanır
Ali Pirinççi
Tel
Faks

bulent.iyitanir@tr.bosch.com
ali.pirincci@tr.bosch.com
HT

HT

TH

TH

: 0224 270 67 00
: 0224 261 05 10

2007 yılı içerisinde şirkete yazılı bir bilgi talebi olmamış ancak telefonla bilgi talep eden
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yaklaşık 20 yatırımcımızla görüşme gerçekleştirilmiştir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde pay sahiplerinden sunduğumuz ve açıkladığımız bilgiler dışında bir bilgi
talebi gelmemiştir. Bilgi talebi gelmesi durumunda Mali İşlerden sorumlu Grup Müdürü
tarafından tiacri sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından
değerlendirilerek cevap verilmektedir.
Pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları ile ve
3’er aylık dönemler itibariyle İMKB’ye gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır.
Şirketimize ait bir Web sitesi bulunmamaktadır.
Özel Denetçi talebinde bulunmanın bireysel bir hak olması, kurumsal yönetim ilkeleri
rehberinde de bu hususun tavsiye niteliği taşıması nedeniyle Ana sözleşmemizde özel
denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde
hissedarlarımızdan da herhangi bir talep gelmemiştir.
Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’ca tesbit edilen bağımsız dış denetçi (Başaran Nas YMM
A.Ş.) ve Genel Kurul’da seçilen denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde, 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay
Sahipleri Genel Kurul Toplantıları yapılmıştır. Genel Kurul’da sadece büyük ortak Robert
Bosch GmbH vekâleten temsil edilmiştir. Diğer menfaat sahipleri ve medya toplantıya
katılmamıştır.
Toplantıya davet;
Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve
Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel
Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK’ya açıklamalar
yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul’dan en az 15 gün önce Genel
Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekâletname
örneği TTSG ile Ulusal olarak yayımlanan bir gazete ile (Dünya Gazetesi) ve yerel olarak
yayımlanan bir gazete (Bursa Hâkimiyet Gazetesi) yayımlanmaktadır.
Şirketimizin ilgili döneme ait Bilânço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları
Genel Kurul toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde hisse senedi
sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmakta ve ayrıca genel kurula ilişkin ilanlarda bu durum
belirtilmektedir.
Genel Kurulumuz,
yapılmaktadır.

Sanayi

ve

Ticaret

Bakanlığı

Hükümet

Komiseri

gözetiminde

2006 yılındaki Genel Kurul’da şirket hâkim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanakları, özel durum açıklaması ile İMKB’ye aynı gün fakslanmakta
olup, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.
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5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimiz ana sözleşmesi ile “A” ve “B” grubu hisse senetleri sahiplerine Yönetim Kurulu
üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri “B” grubu
hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi kaç olursa olsun bunun
yarısından bir fazlası ise “A” grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve Genel
Kurul tarafından seçilir. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer
almamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket ana sözleşmesinde ve SPK mevzuatında kar dağıtımı ile ilgili açıklanan aşağıdaki
bilgiler dışında farklı bir kar dağıtım politikası izlenmemektedir.

SAFİ KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI
Madde 29Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri
olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi
sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur.
a) TTK’nun 466/1 maddesi gereği %5 1.Tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda “Birinci Temettü”
ayrılır.
c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı
Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci Temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem
sonu kar olarak bilânçoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye
veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi
mahfuzdur).
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri T.T.K’nun 466 maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip
kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Genel Kurul’un yukarıda öngörüldüğü şekilde hissedarlara ikinci temettü olarak tevziine
karar verdiği meblağın %10’u kurucu intifa senedi maliklerine tahsis olunur.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de pay sahipleri
için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, temettü dağıtımında
imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim
Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
g) Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
TEMETTÜNÜN DAĞITIMI
Madde 30Temettünün hangi tarihlerde ödeneceğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ
hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit ve tayin eder.
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7. Payların Devri
Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar
ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketin açıklanmış bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamakla beraber, Şirket İMKB ve
SPK duyuruları ve de Genel Kurul aracılığıyla hem hissedarlarını hem de menfaat
sahiplerini bilgilendirmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde, şirketimizce 6 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurtdışı
borsalara kote olmadığı için SPK ve İMKB dışında özel durum açıklaması yapılması
gerekmemektedir. Özel durum açıklamaları, kanunun ön gördüğü süreçte yapıldığından
SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Bosch Grup Türkiye’nin bir internet sitesi bulunmakla birlikte Bosch Grubu içerisinde halka
açık tek şirket olmamız nedeniyle bu sitede şirketimize ait yatırımcı bilgilerine henüz yer
verilmemiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizde nihai hâkim pay sahibi Gerçek Kişi bulunmamaktadır. Şirketimizin %84,5
oranındaki hissesi Robert Bosch GmbH’a aittir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Faaliyetleri nedeni ile şirketimizin gizli bilgilerine erişebilecek durumda olan bağımsız
denetim kuruluşu, hukuki ve finansal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile
sendikaların bu maddenin istisnasını teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu kişiler dışında görevleri
gereği içeriden öğrenebilecek durumda olanlar Yönetim Kurulu ve Şirket Üst Düzey
yöneticileri olarak ifade edilebilir. Şirket çalışanları çalışma süresince ve sonrasında
öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır
olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar,
şirketimizde çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan ya da dolaylı olarak
kullanmazlar. Bu durumu garanti altına almak üzere her yeni işe giren personelimiz ile
Gizlilik Anlaşması imzalanmaktadır.
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmekte veya haberleşme
araçları kullanılarak bilgilendirilmektedirler.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket Ana Sözleşmemizin 8.maddesi ile sadece A ve B grubu hisse senedi sahiplerine
yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır. 13.maddeye göre yönetim
kurulu üyelerinden biri B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve üye adedi
kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise A grubu hissedarların göstereceği adaylar
arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. 14.maddeye istinaden Genel Kurul, Yönetim
Kurulu üye sayısını tesbit ettikten sonra A ve B grubu hisse senedi sahipleri, kendi yönetim
kurulu aday namzetlerini belirlerler.

15. İnsan Kaynakları Politikası
Kendisini, şirketini ve çevresini sürekli geliştirmeyi amaç edinmiş mutlu çalışanlar yaratmak
şirketimizin en temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır. Kurum kültür ve
değerlerine uygun, nitelikli insan kaynağını; kazanmak, geliştirmek, kalıcılıklarını ve
motivasyonlarının sürekliliğini sağlamak; müşteri memnuniyetini ilke edinmiş, hatasız
çalışan, çevresi ve çalışma arkadaşları ile iyi iletişim içerisinde olan, alanında uzman,
danışman, uluslar arası düşünce ve davranış tarzını benimsemiş, iş birliği ve takım
çalışmasını teşvik eden ve kendisini sürekli yenileyerek şirketimizin hedeflerine
ulaşmasında aktif rol oynayan personel yapımızı sürdürmek şirketimizin genel anlamdaki
insan kaynakları politikasını yansıtmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere belirlenmiş insan
kaynakları talimat ve prosedürlerimiz mevcut olup tüm çalışanlara duyurulmaktadır.
Personel bireysel gelişimi ile ilgili birçok sistematik süreçler belirlenmiş olup periyodik
dönemlerde tüm personele eşit olarak uygulanmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimizin tüm çalışanları müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadırlar. Aynı zamanda
kalitenin müşteriye karşı bir saygı olduğu anlayışı da genel prensiplerimiz içindedir. Biz
müşterilerimizi iş ortağımız olarak görmekteyiz ve çalışmalarımızı buna göre
yönlendirmekteyiz.
Şirketimiz emniyet parçası üretmekte olduğundan dolayı müşteri memnuniyeti şirketimizin
ana hedefi durumundadır. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan yıllık anketlerle takip
edilmektedir.
Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin
kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için gerekli önlemler
alınmış ve bu konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci
ortamı oluşturulmuştur.

17. Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir. İnsan ve çevre için
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tehlikelerin önlenmesi, iş güvenliği, çalışan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili T.C. ve diğer
uygulanabilir kanununlar, yönetmelikler ve tüm gerekliliklere kesinlikle uyulması, her
çalışanımızın görevidir. Bunun dışında, tehlikelerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve
uygun önlemlerin alınması da yönetimin görevidir. Şirketimiz Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi sınırları içerisinde olup her türlü biyolojik ve kimyasal atıklarını Bölge tarafından
kurulan arıtma tesisine direkt bağlantı ile deşarj etmektedir. Daha önce şirketimiz
bünyesinde bulunan tesislerimiz kapatılmıştır. Ayrıca çevreye zararlı atıklarımız da kanuna
uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimiz, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu 312 ve devam maddeleri
gereğince seçilecek en az 3 en fazla 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil
olunur.
Yönetim Kurulu üyelerinden biri “B” grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından ve
üye adedi kaç olursa olsun bunun yarısından bir fazlası ise “A” grubu hissedarların
göstereceği adaylar arasından ve Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin
seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle
Yönetim Kurulu başkan ve vekili tesbit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu
üyeliklerinden boşalma olduğu takdirde TTK’nun 315.maddesi hükümleri uygulanır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335
maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu’na seçilecek üyelerin nitelikleriyle ilgili
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak tüm yönetim kurulu üyeleri yönetim becerisi
olan ve yüksek öğrenim görmüş tecrubeli kişiler arasından seçilmektedirler. Şirketimiz
yabancı sermayeli bir şirket olması nedeniyle ve yönetim kurulunun bir kısmının yabancı
olması nedeniyle SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri profesyonel yöneticiler tarafından
yürütülmektedir. Aynı zamada bu çalışmalar bağımsız denetim şirketleri tarafından da
denetlenmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Temel amacımız araçlarda aktif güvenlikte üstün çözümler sağlayarak insan hayatını
güvence altına almaktır. Bunu başarabilmek için dürüstlük değerlerimiz olan “kalite,
güvenilirlik, çalışanlarımıza saygı, bağımsızlık, çevreye duyarlılık ve uzun vadeli düşünce”yi kendimize misyon edinmiş durumdayız. Bu konuda iddiamız bütün müşterilerimiz
tarafından tercih edilen bir partner olarak dünya pazarında lider olmak, bunu en ileri
teknolojiyi kullanarak ve sürekli ekonomik çözümler arayarak, değerlerimize sürekli sahip
çıkarak bölgesel faaliyetlerimizi uluslararası güçlü bir takımla bütünleştirerek herkesin etkin
katılımı ile başarılı olmak Bosch’un bir parçası olmaktan gurur duymamızı sağlayacaktır.
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21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizin büyük ortağı ROBERT BOSCH GmbH olması nedeniyle Bosch'un tüm Dünyada
uyguladığı iç kontrol prosedürü mevcut olup bu uygulanmaktadır. Ayrıca bağımsız denetim
şirketi de bu konuda inceleme yapmakta ve rapor vermektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketimiz ana sözleşmesinde açıkça
belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmektedir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinde, alınan kararların
yönetim kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce şirket üst
yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.
Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Mali ve İdari İşler Grup Müdürlüğü
bünyesinde toplanmakta ve bir araya getirilerek gündem oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu
üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla şirketimiz Mali ve İdari İşler
Grup Müdürü görevlendirilmiştir.
Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde ve her halükarda, kanun ve şirket ana
sözleşmesinde belirlenen asgari nisaplara göre toplanmakta ve karar almaktadır. Her hangi
bir üyenin ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı yoktur.
Yönetim Kurulu toplantılarında son dönemlerde muhalefet ya da farklı görüş beyan
edilmediğinden bu konuda kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı konusunda Bosch’un uluslararası iş talimat ve
prosedürlerine harfiyen uyulmaktadır.

25. Etik Kurallar
Şirketimizle ilgili etik kurallar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmamaktadır. Ancak uluslar
arası bir şirket olan Bosch’un bu konuda geliştirmiş olduğu tüm iş talimatları ve
prosedürlerine şirketin tüm çalışanları tarafından riayet edilmektedir.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulumuzda denetimden sorumlu 2 üyeden oluşan bir komite mevcuttur.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimizde
Yönetim
Kurulu
üyelerine
sağlanan
haklar
Genel
Kurul’da
kararlaştırılmaktadır. 16.05.2006 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine
huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
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III –KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

Şirketimizin mali tabloları SPK’nın Seri XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları” hakkında tebliği uyarınca hazırlanmıştır.
31.12.2007 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde Şirket’in mali tablolarında oluşan 2007 yılı
karından, Kanunlar ve Ana Sözleşmemiz esasları dâhilinde yapılacak kesintiler sonucunda tesbit
edilecek net karın;
Söz konusu SPK Kanun ve ilke kararları kapsamında Geçmiş Yıllar Zararlarından düşülmesi için,
Yönetim Kurulu’na tam yetki verilmesini yüksek takdir ve tasdiklerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
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BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
DENETÇİ RAPORU ÖZETİ
ORTAKLIĞIN;
ÜNVANI

:

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKEZİ

:

BURSA

SERMAYESİ

:

2.500.000.-YTL.

FAALİYET KONUSU

:

Fren Donanımları İmali ve Ana Sözleşmenin 4. Maddesindeki
Hususlar

Denetçilerin Adı ve Görev Süreleri,
Ortak veya Şirketin Personeli Olup
Olmadıkları

:

İsmet ARTAM, 1 yıl, ortak veya şirketin personeli değil.

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan
Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı

:

(2007) 9 Defa Yönetim, 4 Defa Denetleme

Ortaklık
Hesapları
Defter
ve
Belgeleri
Üzerinde
Yapılan
İncelemelerin
Kapsamı,
Hangi
Tarihlerde İnceleme Yapıldığı ve
Varılan Sonuç

:

Vergi ve Ticaret Kanunlarının gerektirdiği sürelere uygun
olarak incelemeler yapılmış, tenkide değer bir konu ile
karşılaşılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353.
Maddesi’nin 1. Fıkrasının 3 Numaralı
Bendi
Gereğince
Ortaklık
Veznesinde
Yapılan
Sayımların
Sayısı ve Sonuçları

:

2007 yılında veznede 4 kere sayım yapılmış ve kasa
kayıtlarına uygun bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353.
Maddesi’nin 1. Fıkrasının 4 Numaralı
Bendi Gereğince Yapılan İnceleme
Tarihleri ve Sonuçları

:

2007 yılında her ay sonu itibariyle inceleme yapılmış,
Şirketin hertürlü teminatları ile kıymetli evrakının kayıtlara
uygun olarak mevcudiyeti tesbit edilmiştir.

İntikal Eden Şikâyet, Yolsuzluklar ve
Bunlar Hakkında Yapılan İşlemler

:

Herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin 01.01.2007 – 31.12.2007 dönemi hesap
ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul
görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.
Görüşüme göre, içeriğini benimsediğim ekli 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilânço, Ortaklığın
anılan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2007 – 31.12.2007 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; Kârın dağıtım önerisi
Yasalara ve Ortaklık Esas Sözleşmesine uygun bulunmaktadır.
Bilânçonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz
ederim.
DENETÇİ
İsmet ARTAM
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