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BOSCH FREN SİSTEMLERİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 

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 ana silindire aktaran SERVO FRENLER, fren sistemi 
için gerekli hidrolik basıncı oluşturan ANA SİLİNDİRLER, 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. 

 
 

 
 

 
 

 

Ana Silindir 

 

 

 

Disk Fren 

Kampana Fren 

Servo Fren 
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YÖNETİM KURULU RAPORU 
 
 
 

Değerli Ortaklarımız, 
 
Otomotiv yan sanayi sektöründe yer alan şirketimiz, otomotiv ana sanayi firmalarının ve yedek parça 
piyasasının gereksinim duyduğu, otomobil ve hafif ticari araçlar için hidrolik fren sistemleri üretimini 
sürdürmektedir. 
 
2008 yılının ortalarında ABD’de başlayan finansal krizin küresel bir krize dönüşmesi dünya çapında bir 
durgunlaşmaya dönüşmüştür. İçinde bulunduğumuz otomotiv sektörünün krizlerden en çok ve en 
çabuk etkilenen sektörlerden biri olması sebebiyle 2008 yılı dünyada ve ülkemizde otomotiv üretimi ve 
talebinin daraldığı bir yıl olmuştu. 2009 yılında hükümet tarafından yapılan ÖTV indirimi ve otomotiv 
ana sanayi üreticilerinin gerçekleştirdiği indirimler ile talep artışı sağlanmış ve stoklar eritilebilmiştir. 
Ayrıca Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği mevzuatı kapsamında İşsizlik Fonu’nun kullanılması 
sonucu yaşanmakta olan yetişmiş insan gücü kaybı minimize edilmeye çalışılmıştır. 
 
Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda meydana gelen taleplerin 2010 yılında da 2009 yılı seviyelerinde 
seyredebileceğini öngörmekteyiz. Ancak hükümet tarafından uygulamaya alınacak teşvikler 
öngörülerimizi pozitif yönde etkileyecektir. Akabinde üretim adetleri ve kapasite kullanım oranları 
yükselecektir. 
 
Sanayi üretiminde en büyük paya sahip otomotiv sektöründeki ihracat ve iç pazardaki talep azalması 
sonucu 2009 yılında 2008 yılına göre satış ciromuz Türk Lirası bazında %25 azalış göstermiştir. 
 
Şirketimiz, 2009 yılında ana sanayinin yeni projelerine cevap verebilmek ve üretimde iyileştirme ve 
yerlileştirme çalışmaları kapsamında makine ve üretim hattı yatırımlarına devam etmiştir. Daha 
önceden komple ithal edilen alüminyum ana silindiri yapılan yatırımlar ile 2010 yılı ilk çeyreğinden 
itibaren yerli olarak üretilmeye başlanacaktır. 
 
Şirketimizin tüm çalışanları müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu bilinci ile çalışmaktadırlar. Aynı 
zamanda kalitenin müşteriye karşı bir saygı olduğu anlayışı da genel prensiplerimiz içindedir. 
Müşterilerimizin taleplerini en kısa zamanda ve istenilen kalitede sunmak ana hedeflerimiz içindedir. 
Amacımız sektörümüzde müşterilerimizin ilk adresi olmaktır. Başarıyı ancak tüm çalışanlarımızla 
yakalayabileceğimiz prensibiyle hareket ediyoruz. Bugüne kadar önemli katkıları bulunan iş 
ortaklarımıza, eski ve yeni çalışanlarımıza ve tüm müşterilerimize en içten saygılarımızı sunarız.  
 
 
Saygılarımızla. 
 
BOSCH FREN SİSTEMLERİ 
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU 
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2009 YILI FAALİYET RAPORU 

 
 
 
 

1) RAPORUN DÖNEMİ  : 01.01.2009 – 31.12.2009 

 

2) ORTAKLIĞIN ÜNVANI: BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

3) 2009 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 Bitiş 

Friedrich Gotthold Megerle Yönetim Kurulu Başkanı   20.01.2010 Devam 

Hermann BUTZ   Yönetim Kurulu Üyesi   14.08.2008 Devam 

Wolfgang Gerhard ENGELS Yönetim Kurulu Üyesi               14.08.2008 Devam 

Mehmed Erol SOMERSAN Yönetim Kurulu Üyesi   14.08.2008 Devam 

 

 

 

DENETÇİLER 

 

ADI SOYADI    GÖREVİ   GÖREV SÜRESİ 

         Başlangıç Bitiş 

İsmet ARTAM    Denetçi    14.08.2008 Devam 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların görev süreleri 1 yıldır. 

 

4) 2009 yılı faaliyet döneminde Şirket Ana Sözleşmesinde; 

Herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
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5) Şirketimizin kayıtlı sermayesi 10.000.000- TL olup, çıkarılmış sermayesi 2.500.000-TL’dır. 

2.500.000,-TL’lık sermaye; 

25.09.1975 itibariyle Mevcut Sermaye ……………………………………………. 10,00-TL

13.07.1976 Nakit Karşılığı ……………………………………………. 75,00-TL

10.01.1980 Nakit Karşılığı ……………………………………………. 65,00-TL

15.07.1980 Nakit Karşılığı ……………………………………………. 150,00-TL

02.03.1982 Nakit Karşılığı ……………………………………………. 300,00-TL

06.06.1984 Değer Artış Fonu’ndan ……………………………………………. 679,03-TL

06.06.1984 Olağanüstü Yedeklerden ……………………………………………. 0,97-TL

23.11.1989 Nakit Karşılığı ……………………………………………. 2.560,00-TL

25.07.1990 Değer Artış Fonu’ndan ……………………………………………. 114,00-TL

25.07.1990 Fabrika Satış Kârından ……………………………………………. 2.190,00-TL

16.07.1993 Değer Artış Fonu’ndan ……………………………………………. 17.727,73-TL

16.07.1993 Olağanüstü Yedeklerden ……………………………………………. 28,43-TL

29.12.2003 Arsa satış karından ……………………………………………. 1.488.901,47-TL

29.12.2003 Değer Artış Fonu’ndan ……………………………………………. 87.198,37-TL

23.03.2007 Özsermaye Enf. Düz.Fark. …………………………………………… 900.000.-TL

olarak teşekkül etmiştir. 

 

Hisse senetlerimiz 1994 yılı Ocak ayından beri İMKB’de işlem görmektedir. Kapanış fiyatlarıyla, 

31.12.2009 tarihinde 1 -TL  nominali 75.-TL,10.03.2010 tarihi itibariyle 158.-TL’dir. 

  

2004 yılında  Temettü dağıtılmamıştır. 

2005 yılında  Temettü dağıtılmamıştır. 

2006 yılında  Temettü dağıtılmamıştır. 

2007 yılında  Temettü dağıtılmamıştır. 

2008 yılında  Temettü dağıtılmamıştır. 

 

SERMAYENİN DAĞILIMI ŞÖYLEDİR: 

 

ORTAKLIĞIN ÜNVANI   SERMAYE PAYI (TL)  ORAN (%) 

Robert Bosch GmbH           2.112.447,-    84.50 

Diğer                387.553,-    15.50 

TOPLAM            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 2009 yılı içinde 3.995.229 TL teşvik belgesi kapsamında yatırım yaparak KDV ve Gümrük 
Vergisi istisnalarından faydalanmıştır. Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle teşvik belgesi 
kapsamında olmayan 1.554.772 TL, yatırım teşvik belgesi kapsamında 56.000 TL tutarında 
yapılmakta olan yatırımı bulunmaktadır (31 Aralık 2008: 1.270.137 TL). 

 

B – MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 

1- Şirketimizin üretim birimlerini şu şekilde özetlemek mümkündür. 

- Parça hazırlama, 

- Talaşlı İmalat, 

- 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. 
(%) 

2008 1.509.019 51 407.075 42 843.863 55 

2009 1.041.397 53 428.337 44 636.311 49 
       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 (TL, $) 
Maliyetler İçindeki  

Payı (%) 
İhracat (TL, $) 

Satışlar İçindeki  
Payı (%) 

2008 

 
85.542.558 
59.282.328 

 

67 
26.675.082 
19.600.074 

19 

2009 

 
55.466.468 
36.837.662 

 

70 
21.397.682 
14.135.398 

19 
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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) 

2008 1.514.100 408.875 839.779 

2009 1.042.650 428.501 623.726 

 
 
Son iki yıla ait satış tutarları ürün bazında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 
 

 Disk Fren (TL) Kampana Fren (TL) 
Servo Fren ve 

Anasilindir (TL) 

2008 78.105.926 12.315.164 48.432.045 

2009 59.221.517 14.643.551 40.138.876 

 
 
4- 2008 yılında %19 seviyelerinde olan ihracatın satışlar içindeki payı 2009 yılında da aynı seviyede 

gerçekleşmiştir. 
 
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. 



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
 
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE  
BİLANÇOLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
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C-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
 Dipnot   

 Referansı 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
VARLIKLAR 
 
Dönen Varlıklar  36.583.307 28.467.661 
 
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 5.558.910 10.038.261 
Ticari Alacaklar 
   - İlişkili Taraflardan Alacaklar 22 3.786.583 2.034.954 
   - Diğer Ticari Alacaklar 5 16.958.472 7.487.568 
Stoklar 7 7.890.996 5.557.345 
Diğer Dönen Varlıklar 12 2.388.346 3.349.533 
 
Duran Varlıklar  36.780.259 36.940.799 
 
Diğer Alacaklar 6 78.066 86.586 
Maddi Duran Varlıklar 8 33.920.350 36.074.518 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 46.963 8.405 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 2.734.880 771.290 
 
TOPLAM VARLIKLAR  73.363.566 65.408.460 
 
 



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
 
31 ARALIK 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARİHLERİ İTİBARİYLE  
BİLANÇOLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
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 Dipnot   

 Referansı 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
KAYNAKLAR 
 
Kısa Vadeli Yükümlülükler  65.385.878 52.810.788 
 
Finansal Borçlar  4, 22 36.732.543 27.042.417 
Ticari Borçlar  
   - İlişkili Taraflara Borçlar  22 8.775.047 7.212.765 
   - Diğer Ticari Borçlar 5 6.874.377 8.151.242 
Diğer Borçlar 6 258.877 369.929 
Borç Karşılıkları  10 11.932.411 8.897.688 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 812.623 1.136.747 
 
Uzun Vadeli Yükümlülükler  2.372.275 2.454.135 
 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 11 2.372.275 2.454.135 
 
ÖZKAYNAKLAR 13 5.605.413 10.143.537 
 
Ana ortaklığa ait Özkaynaklar  5.605.413 10.143.537 
 
Ödenmiş Sermaye 13 2.500.000 2.500.000 
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 13 28.136.683 28.136.683 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 233.230 233.230 
Geçmiş Yıllar Zararları 13 (20.726.376) (7.203.437) 
Net Dönem (Zararı)/Karı 13 (4.538.124) (13.522.939) 
 
TOPLAM KAYNAKLAR  73.363.566 65.408.460 
 
Finansal tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 11 Mart 2010 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.



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
GELİR TABLOLARI VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
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 Dipnot   
 Referansı 1 Ocak -  1 Ocak -  

  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Satış Gelirleri 14 114.003.944 143.093.893 
Satışların Maliyeti (-) 14 (98.835.609) (127.512.554) 
 
BRÜT KAR   15.168.335 15.581.339 
 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  15 (17.574.793) (8.137.747) 
Genel yönetim giderleri (-)  15 (6.602.575) (7.298.629) 
Araştırma geliştirme giderleri (-) 15 (5.736.129) (4.866.889) 
Diğer faaliyet gelirleri  17 9.366.919 551.466 
Diğer faaliyet giderleri (-)  17 (139.006) (2.095.972) 
 
FAALİYET (ZARARI)/KARI   (5.517.249) (6.266.432)  
 
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 18 454.532 1.138.890 
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 19 (1.438.997) (8.552.475) 
 
VERGİ ÖNCESİ (ZARAR)/KAR   (6.501.714) (13.680.017) 
 
Vergi Geliri/(Gideri) 
   - Dönem vergi gideri 20 - - 
   - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 20 1.963.590 157.078 
 
DÖNEM (ZARARI)/KARI  (4.538.124) (13.522.939) 

 
HİSSE BAŞINA (KAYIP)/ KAZANÇ 
(Kr üzerinden) 21 (1,8152) (5,4092) 
 
KAPSAMLI GELİR TABLOSU 
 
DÖNEM (ZARARI)/KARI  (4.538.124) (13.522.939) 
 
Diğer Kapsamlı Gelir:  - - 
 
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)  - - 
 
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)  (4.538.124) (13.522.939) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
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  Ödenmiş Sermaye Kardan 
  Enflasyon Ayrılan   Net 
  Düzeltmesi Kısıtlanmış Geçmiş Yıllar Dönem Toplam 
 Sermaye Farkları Yedekler Zararları Karı/(Zararı) Özkaynaklar 
 
1 Ocak 2008 2.500.000 28.136.683 233.230 (8.328.489) 1.125.052 23.666.476 
Geçmiş yıllar zararlarına transfer - - - 1.125.052 (1.125.052) - 
Döneme ait kapsamlı gider - - - - (13.522.939) (13.522.939) 
 
31 Aralık 2008 2.500.000 28.136.683 233.230 (7.203.437) (13.522.939) 10.143.537 
 
  Ödenmiş Sermaye Kardan   
  Enflasyon Ayrılan  Net 
 Ödenmiş Düzeltmesi Kısıtlanmış Geçmiş Yıllar Dönem Toplam 
 Sermaye Farkları Yedekler Zararları Zararı Özkaynaklar 

 
1 Ocak 2009 2.500.000 28.136.683 233.230 (7.203.437) (13.522.939) 10.143.537 
Geçmiş yıllar zararlarına transfer - - - (13.522.939) 13.522.939 -  
Döneme ait kapsamlı gider - - - - (4.538.124) (4.538.124) 
 
31 Aralık 2009 2.500.000 28.136.683 233.230 (20.726.376) (4.538.124) 5.605.413 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT 
NAKİT AKIM TABLOLARI 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 
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 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 
 Referansı 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
İşletme faaliyetleri: 
 
Net zarar 21 (4.538.124) (13.522.939) 
 
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde  
   kullanılan net nakit tutarının net kar ile  
   mutabakatını sağlayan düzeltmeler: 
Amortisman ve itfa payları 8-9 7.085.075 6.528.157 
Kıdem tazminatı karşılığı 11 526.249 564.420 
Vergi 20 (1.963.590) (204.034) 
Faiz gideri - net 18-19 882.070 397.255 
Borç karşılıklarındaki artış - net 10 3.034.723 2.344.701 
Duran varlık satış (karı)/zararı - net 17 (1.010.400) 192.510 
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi  
   net nakit akımı  4.016.003 (3.699.930) 
 
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: 
 
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 22 (1.751.629) 6.336.784  
Ticari alacaklardaki değişim 5 (9.470.904) 14.443.693 
Stoklardaki değişim 7 (2.333.651) 6.486.309 
Diğer alacaklardaki değişim 6 8.520 (18.859) 
Diğer dönen varlıklardaki değişim 12 961.187 (1.614.047) 
Ticari borçlardaki değişim 5 (1.276.865) (9.543.398) 
İlişkili taraflara yükümlülüklerdeki değişim 22 1.451.230 (11.470.405) 
Ödenen kıdem tazminatları 11 (608.109) (1.438.714) 
Ödenen vergi  - (476.174) 
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 12 (324.124) 34.893  
 
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (9.328.342) (959.848) 
 
Yatırım faaliyetleri: 
Maddi varlık alımları  8 (7.468.746) (9.776.300) 
Maddi olmayan varlık alımları  9 (88.557) (11.534) 
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 8-17 3.598.238 363.373 
 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (3.959.065) (9.424.461) 
 
Finansman faaliyetleri : 
Alınan finansal borçlar 4 9.690.126 15.958.106 
Alınan faiz 18 422.537 809.430 
Ödenen faiz 19 (1.304.607) (1.206.685) 
 
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit  8.808.056 15.560.851 

 
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış  (4.479.351) 5.176.542 
 
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi  3 10.038.261 4.861.719 
 
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi 3 5.558.910 10.038.261 

 
 

 
 
 
 

Takip eden notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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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 22). Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na 
(“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında (“İMKB”) işlem görmektedir. 
31 Aralık 2009 itibariyle, İMKB’ye kayıtlı %15,50 (2008: %15,50) oranında hissesi mevcuttur  
(Not 13). 
 

Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2009 itibariyle 48 memur ve 176 işçi 
olmak üzere 224 kişidir. (31 Aralık 2008: 46 memur ve 190 işçi olmak üzere 236 kişidir). 
 

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıdaki gibidir: 
 

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi  
Yeni Yalova Yolu Cd. No:612 16335 Osmangazi 
Bursa / TÜRKİYE  
 
NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1.  Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

i) Uygulanan Muhasebe Standartları 
 

Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile 
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu 
Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal 
tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK’nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye 
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe 
istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları 
gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye 
Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler 
uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından 
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas 
alınacaktır. 

 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama 
Standartları”) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. 
Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından 
yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı 
(UMS 29) uygulanmamıştır. 
 

Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 
UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan 
edilmediğinden, finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama 
getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama 
Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve dipnotlar SPK’nın 2008/16, 
2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2010/6 sayılı haftalık bültenlerindeki duyuru ile uygulanması 
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal 
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, elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması 
şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir. 
 
Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, 
tarihi maliyet esası baz alınarak Şirket’in fonksiyonel ve raporlama para birimi olan Türk Lirası 
(“TL”) olarak hazırlanmıştır. 

 
ii) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal 
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
bilançosunu 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Aralık 2009 
hesap dönemine ait gelir, kapsamlı gelir, özkaynaklar değişim ve nakit akım tablolarını ise, 1 
Ocak - 31 Aralık 2008 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.  

 
2.2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler  
 
a) Uluslararası Finansal Raporlama Stantartlarındaki 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren başlayan 

muhasebe dönemlerinde geçerli ve Şirket’in faliyetleriyle ilgili olan değişiklikler 
 
* UMS 23 (Değişiklik), “Borçlanma Maliyetleri”: (aktifleştirme tarihleri 1 Ocak 2009 tarihinde ve 

sonrasında olan özellikli varlıklar için geçerlidir). Değişiklik, özellikli bir varlığın (amaçlandığı 
şekilde kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlığı ifade eder) 
iktisabı, yapımı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz 
konusu varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilmesini öngörmektedir. Bu borçlanma 
maliyetlerinin oluştuğu dönemde kapsamlı gelir tablosuna gider olarak muhasebeleştirilmesi 
yöntemi kaldırılmaktadır. Şirket’in özellikli varlığı bulunmaması sebebiyle değişikliğin finansal 
tablolarda önemli bir etkisi olmamıştır.  

 
* UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”: Değişiklik, özkaynaklarda kontrol gücü 

olmayan paylardan kaynaklanan gelir gider değişikliklerinin özkaynaklar değişim tablosunda 
gösterilmesini engellemekte, kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan değişikliklerin ana 
ortaklık paylarından kaynaklanan değişikliklerden ayrı gösterilmesini öngörmektedir. Tüm 
kontrol gücü olmayan paylardan kaynaklanan değişikliklerin ayrı bir performans tablosunda 
(kapsamlı gelir tablosu) gösterilmesi öngörülmektedir. Ancak, işletmeler tek bir tablo (kapsamlı 
gelir tablosu) ya da iki tablo (gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu) sunmak konusunda serbest 
bırakılmışlardır. Geçmiş dönem bilgilerinin değiştirilmesi ya da yeniden sınıflandırılması 
durumunda yeniden düzenlenmiş geçmiş dönem bilançosunun karşılaştırmalı dönem sonu 
bilançosu ile birlikte verilmesi gerekmektedir. UMS 1 (Değişiklik) Şirket tarafından 1 Ocak 
2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Şirket, performans tablosu olarak gelir 
tablosu ve kapsamlı gelir tablosunu kullanmaktadır. Karşılaştırmalı bilgiler yeni standarta 
uygunluk açısından yeniden düzenlenmiştir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
a) Uluslararası Finansal Raporlama Stantartlarındaki 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren başlayan 

muhasebe dönemlerinde geçerli ve Şirket’in faliyetleriyle ilgili olan değişiklikler (Devamı) 
 
*  UMS 36 (Değişiklik), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü“ (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 

geçerlidir). Değişiklik, gerçeğe uygun değerden elden çıkarma maliyetlerinin düşülmesi 
yönteminin indirgenmiş nakit akımları ile hesaplandığı durumlarda kullanım değeri 
hesaplamasıyla aynı açıklamalar yapılmasını öngörmektedir. UMS 36 (Değişiklik)’in finansal 
tablolarda önemli bir etkisi olmamıştır. 

 
*  UFRS 7 “Finansal Araçlar - Dipnotlar (değişiklik) - 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 

Değişiklik makul değer ve likidite riskine istinaden daha detaylı ve geniş bir açıklama 
gerektirmektedir. Değişiklik, makul değer ölçümlerinin makul değer hiyerarşisi kapsamında 
dipnotlarda açıklanmasını zorunlu kılmaktadır. Değişiklik, sadece ek açıklamalar 
gerektirdiğinden, hisse başına kayıp üzerinde herhangi bir etki söz konusu değildir. 

 
UMSK’nın Mayıs 2008’de yayınlanan yıllık geliştirme projesi kapsamında aşağıdaki standartlarda 
küçük değişiklikler meydana gelmiştir. Şirket’in inansal tablolarına önemli bir etkisi 
beklenmediğinden, bu değişiklikler detaylı bir biçimde incelenmemiştir. 
 
* UMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar, 
* UMS 10 “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar”, 
* UMS 18 “Hasılat”, 
* UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”  
* UFRS 2 (Değişiklik), “Hisse Bazlı Ödemeler” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). 
* UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 

geçerlidir). 
* UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 

geçerlidir).  
* UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçümleme” (1 Ocak 2009 

tarihinden itibaren geçerlidir).  
 
b) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut 

standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: 
 
Aşağıdaki standartlar, yorumlar ve değişiklikler, Şirket’in 1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında 
başlayan muhasebe dönemleri için geçerli olup Şirket tarafından geçerlilik tarihinden önce 
uygulanmamıştır: 
 
* UFRS 3 (Revize), “İşletme Birleşmeleri” (1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren başlayan hesap 

dönemlerinde geçerlidir). Revize edilen standart, iktisap yöntemi uygulamasına devam etmekle 
birlikte önemli değişiklikler getirmektedir. Örneğin, iktisap için yapılan tüm ödemelerin iktisap 
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile kaydedilmeleri, borç olarak sınıflandırılan iktisap sonrası 
yeniden değerlemeye tabi tutulan şarta bağlı ödemelerin de gelir tablosu ile ilişkilendirilmesi 
gerekmektedir. İktisap ile iktisap yapılması durumunda iktisap edilen varlıkta kontrol gücü 
olmayan paylar, gerçeğe uygun değerleri ya da iktisap edilen varlığın net varlıkları içindeki 
paylarının değeri üzerinden ölçülebilir. İktisap ile ilişkilendirilen tüm harcamaların 
giderleştirilmesi gerekmektedir. Şirket, UFRS 3 (Değişiklik)’i 1 Ocak 2010’dan itibaren 
gerçekleşen tüm işletme birleşmeleri için ileriye dönük uygulayacaktır. Söz konusu değişikliğin, 
Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
b) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut 

standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: (Devamı) 
 
* UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”. Değişiklik UMSK’nın yıllık 

geliştirme projesi kapsamında olup Nisan 2009 içerisinde yayımlanmıştır. Değişiklik, işletme 
birleşmeleri sonucunda elde edilen maddi olmayan varlıkların makul değerlerinin ölçümüne 
istinaden detaylı bir rehber içermekte olup, faydalı ömürleri benzer olan maddi olmayan duran 
varlıkların da gruplandırılmasına izin vermektedir. Söz konusu değişikliğin, Şirket’in finansal 
tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmaması beklenmekte olup, Şirket, UMS 38 
(Değişiklik)’i, UFRS 3 (Revize)’yi uygulamaya başladığı tarihten itibaren uygulayacaktır.  

 
* UMS 38 (Değişiklik), “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, (1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında 

başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). İşletme birleşmeleri sonucunda elde edilen ve 
aktif bir piyasada işlem görmeyen maddi olmayan duran varlıkların makul değerinin ölçümü için 
kullanılacak değerleme tekniklerinin tanımının daha net bir şekilde açıklanması için, UMS 38’in 
40 ve 41 nolu paragraflarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin, 
Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.  

 
* UMS 36 (Revize), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” (1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında 

başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, değer düşüklüğü testi için şerefiyenin 
dağıtılması gereken en büyük nakit üreten birimin (veya birimlerden oluşan grubun), 
operasyonel faaliyet bölümü olduğunu net bir şekilde belirtir. Söz konusu değişikliğin, Şirket’in 
değer düşüklüğü testleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.  

 
* UMS 7 (Revize), “Nakit Akım Tablosu”, (1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan 

raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, sadece finansal durum tablosunda varlıklar 
olarak muhasebeleştirilecek giderlerin yatırım harcaması olarak sınıflandırılmasını gerekli kılar. 
Söz konusu değişiklik, Şirket’in nakit akım tablosunda önemli bir etkiye neden olmayacaktır.  

 
* UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” - Finansal Riskten 

Korunma İşlemi- (1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup geriye dönük olarak uygulanır). İki önemli değişiklik mevcuttur. Enflasyonun, sabit 
faizli borçlanmanın riskten korunma kısmı olarak tanımlanmasına izin verilmemektedir. 
Opsiyonların riskten korunma işlemleri olarak tanımlandığı durumlarda tek taraflı riskten 
korunmada zaman değerinin de dahil edilmesine izin verilmemektedir. Söz konusu 
değişikliklerin, Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

 
* UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum”, (1 Şubat 2010 tarihinde ve sonrasında 

başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir 
etkisinin olması beklenmemektedir.  

 
* UMS 24, (Değişiklik), “İlişkili Taraf Açıklamaları”, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında 

başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir).  Söz konusu değişiklik, dipnot açıklamalarında 
birtakım değişiklikler gerektirdiğinden hisse başına kayıp üzerinde herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
b) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Şirket tarafından uygulanmamış, mevcut 

standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: (Devamı) 
 
* UFRS 9, “Finansal Araçlar”, (Kasım 2009’da yayınlanmış olup 1 Ocak 2013 tarihinde ve 

sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). 
 
* Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Geliştirilmesi (Nisan 2009’da yayınlanmıştır 

(1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olmak 
üzere; UFRS 2, UMS 38, UFRYK 9 ve UFRYK 16’ya istinaden birtakım değişiklikler ile;  
1 Ocak 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli olmak üzere 
UFRS 5, UFRS 8, UMS 1, UMS 7, UMS 17, UMS 36 ve UMS 39’a istinaden değişiklikler 
bulunmaktadır.) Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerindeki etkileri 
değerlendirilmekte olup bu etkilerin önemli olmayacağı beklenmektedir. 

 
c) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Şirket faaliyetleriyle ilgili olmayan, mevcut 

standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: 
 
* UFRS 5 (Revize), “Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”, 

Nisan 2009’da yayımlanan UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamındadır. Değişiklik, satış 
amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak sunulması gereken 
açıklamaları netleştirmektedir. Ayrıca, değişiklik, UMS 1’in genel gerekliliklerinin (özellikle 
doğru ve dürüst gösterime istinaden 15 nolu paragraf ile tahminlerdeki belirsizliğin kaynaklarına 
istinaden 125 nolu paragraf) uygulanması konusuna da açıklık getirmektedir. Şirket, UFRS 5 
(Revize)’yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulayacak olup, değişikliğin Şirket’in finansal 
tabloları üzerinde önemli bir etkiye neden olmayacağı tahmin edilmektedir.  

 

* UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu”. Değişiklik, Nisan 2009’da yayımlanan 
UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamında olup sermaye enstrümanları kullanılarak 
yükümlülüklerin ödenecek olmasının, söz konusu yükümlülüğün uzun veya kısa vadeli olarak 
sınıflandırılması açısından herhangi bir etkisinin olmadığına açıklık getirmiştir. Kısa vadenin 
tanımının değiştirilmesi sonucunda, üçüncü taraflarca işletmenin ilgili yükümlülüğü kısa vadede 
ödemesinin gerekli kılınabileceğine bakılmaksızın, değişiklik yükümlülüğün uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına izin vermektedir (işletmenin koşulsuz olarak nakit veya diğer varlıkların 
transfer edilmesi yoluyla yükümlülüğü, raporlama döneminden itibaren 12 ay süresince erteleme 
hakkı olması durumunda). UMS 1 (Değişiklik)’i 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli 
olacaktır. Değişikliğin, Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması 
beklenmemektedir.  

 

* UMS 27 (Revize), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” (1 Temmuz 2009 
tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Revize edilen standart, 
kontrol oranında değişiklik olmadığı durumlarda kontrol gücü olmayan paylarla yapılan tüm 
işlemlerin özkaynaklarda gösterilmesini gerektirmektedir ve bu tip işlemler şerefiye ya da gelir 
ve gider doğurmayacaklardır. Standart, kontrolün sona erdiği işlemlerin nasıl 
muhasebeleştirileceğini de belirlemektedir. Kontrolün sona erdiği işletmede kalan hisselerin 
gerçeğe uygun değerleri yeniden belirlenir ve ortaya çıkan kayıp ve kazançlar gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
c) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Şirket faaliyetleriyle ilgili olmayan, mevcut 

standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: (Devamı) 
 
* UFRS 2 (Değişiklik), “Şirket İçi Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödemeler” (1 Ocak 2010 

tarihinden itibaren geçerlidir). UFRYK 8, “UFRS 2’nin Kapsamı”, UFRYK 11, “UFRS 2- 
“Şirket içi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”’in 
birleştirilmesinin yanı sıra; değişiklikler, UFRYK 11 içerisinde yer almayan şirket içi 
sözleşmelerin sınıflandırılmasına istinaden olan rehber de geliştirmiştir.  

 
* UFRS 2 (Revize), “Hisse Bazlı Ödemeler”(1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan 

raporlama dönemleri için geçerlidir). Değişiklik, UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”nde 
tanımlandığı şekliyle işletme birleşmelerinin yanı sıra, müşterek yönetime tabi işletmelerin 
kuruluşuna yapılan katkılar ile ortak kontrol altındaki işlemlerin, UFRS 2 “Hisse Bazlı 
Ödemeler” kapsamında olmadıkları netlik kazanmıştır. 

 
* UFRYK 17, “Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı” (1 Temmuz 2009 tarihinde veya 

sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Bu yorum, Nisan 2009’da yayımlanan 
UMSK’nın yıllık geliştirme projesi kapsamındadır. Bu yorum, yedeklerin veya temettünün 
dağıtımı gibi nakit dışı varlıkların ortaklara dağıtımının olduğu sözleşmelerin 
muhasebeleştirilmesine istianden detaylı bir rehber sunmaktadır. UFRS 5’te yapılan değişiklik 
de, bir varlığın dağıtım amacıyla elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılması için söz konusu 
varlığın mevcut durumunda dağıma hazır olmasıyla birlikte bu işlemin de kuvvetle muhtemel 
olmasını gerektirmektedir. Şirket, UFRYK 17’yi 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulayacak 
olup, söz konusu uygulamanın Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisinin olması 
beklenmemektedir.  

 
* UFRYK 9 (Revize), “Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” (30 Haziran 2009 

tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Şirket’in herhangi bir 
saklı türev ürünü bulunmadığından, söz konusu değişikliğin etkisinin olmaması beklenmektedir.  

 
* UFRYK 9 ve UFRS 3 (Revize), (1 Temmuz 2009 tarihinde ve sonrasında başlayan raporlama 

dönemleri için geçerlidir). UMSK, müşterek yönetime tabi iş ortaklıklarının kurulması, ortak 
kontrol altındaki işletmeler arasında veya işletmeler arasındaki işletme birleşmeleri sırasında 
elde edilen sözleşmelerin içerisindeki gömülü türev ürünlerinin, satın alma tarihi itibariyle 
yeniden değerlendirilmesi konusunun, UFRYK 9’un kapsamında olmadığının netleştirilmesi 
amacıyla gerekli değişikliği yapmıştır.  

 
* UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi” (1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında 

başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmaması beklenmektedir.  

 
* UMS 17 (Revize), “Kiralama İşlemleri” (1 Ocak 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan 

raporlama dönemleri için geçerlidir).Şirket’in önemli herhangi bir kiralama işlemi 
bulunmadığından ötürü, söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi 
bir etkisinin olmaması beklenmektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
c) 2009 yılında henüz geçerli olmayan ve Şirket faaliyetleriyle ilgili olmayan, mevcut 

standartlardaki değişiklikler, yeni standartlar ve yorumlar: (Devamı) 
 
* UMS 39 (Revize), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”, (1 Ocak 2010 tarihinde 

veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). İşletme birleşmeleri sözleşmeleri 
ile nakit akım riskinden korunma muhasebesinin kapsam dışında tutulmasına istinaden birtakım 
değişiklikler bulunmaktadır. Şirket’in herhangi bir işletme birleşmesi sözleşmesi ve nakit akım 
riskinden korunma işlemi bulunmadığından, Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir 
etkisinin bulunmaması beklenmektedir.  

 
* UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”,  

(1 Temmuz 2009 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerlidir). Söz 
konusu değişikliğin, Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi yoktur.  

 
2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 
Olması durumunda 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. 
 
2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 
 
i) Satış Gelirleri 
 

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 14). 

 
ii) Stoklar 
 

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 7). 
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
iii) Maddi duran varlıklar  
 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’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 20 yıl 
Binalar 33 yıl 
Makine, tesis ve cihazlar 3-12 yıl 
Taşıt araçları 6 yıl 
Döşeme ve demirbaşlar 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 8). 

 
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 
TL’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 9). 

 
v) Varlıklarda değer düşüklüğü 

 
Şirket, ertelenen vergi varlıkları (Not 20) 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 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (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 değerleri 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 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
x) 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. 

 
xi) Hisse başına (kayıp)/kazanç 
 

Hisse başına (kayıp)/kazanç, net zararın veya 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 kayıp veya kazanç hesaplanırken, 
bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kayıp veya 
kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak 
çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir (Not 21).  

 
xii) 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. 

 
xiii) 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. 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde 
bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip 
gerçekleşmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara 
alınmamakta ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.  
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NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
xiii) 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 ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir 
(Not 22). 

 
xiv) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 
 

Şirket sadece Türkiye’de ve sadece otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösterdiği için finansal 
bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır. 

 
xv) 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. 
 
 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.  
 
 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 (Not 20).  
 
 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. 

 
xvi) 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, aktüeryal varsayımlar uyarınca tüm 
çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü 
değerine göre hesaplanmış ve mali tablolara yansıtılmıştır (Not 11).  

 
xvii) 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.  
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2.5.  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları: 
 
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. Şirketin önemli 
muhasebe tahmini aşağıdaki gibidir: 
 

a) Gelir vergileri  
 

Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen ilgili bir çok işlem ve hesaplama normal iş akışı 
sırasında gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında 
önemli muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Şirket, gelecekte vergilendirilebilecek karlar 
aracılığıyla gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi 
tahmin edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır (Not 20). Bu 
konular ile ilgili oluşan nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu 
durumlarda, bu farklar belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi gelir/giderini 
etkileyebilecektir. 
 
b) Garanti karşılıkları  
 
Şirketi’in yürürlükte olan garanti sözleşmelerine istinaden garanti giderleri oluşabilmektedir. Gerekli 
görülen durumlarda, yapılan tahminler çerçevesinde, Şirket yönetimi garanti gideri karşılıklarını 
finansal tablolara yansıtmaktadır (Not 10). 
 
 
NOT 3 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Kasa 7.921 5.174 
Bankalar 
- Vadesiz mevduat 1.310.989 13.087 
- Vadeli mevduat 4.240.000 10.020.000 
 
 5.558.910 10.038.261 
 
31 Aralık 2009 itibariyle vadeli mevduatların vade dönemleri bir aydan kısa (2008: bir aydan kısa) 
olup ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %6,40’dır (2008: %18). 
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NOT 4 - FİNANSAL BORÇLAR 
 
  31 Aralık 2009   31 Aralık 2008  
 
 Ağırlıklı ortalama  Ağırlıklı ortalama  
 yıllık faiz oranı % TL yıllık faiz oranı % TL 
 
Kısa vadeli krediler: 
 
EURO krediler 3,96% 36.077.010 5,58 26.117.760 
Kredi faiz tahakkuku  655.533  924.657 
 
  36.732.543  27.042.417 
 
Kısa vadeli kredilerin vadeleri Şubat 2010 ile Aralık 2010 arasındadır. 
 
Kısa vadeli krediler ilişkili taraf Robert Bosch Investment Nederland B.V.’den temin edilmiştir.  
 
Alınan kredilerin ilişkili taraflardan olması nedeniyle, vadesinde Şirket’in içinde bulunduğu nakit 
pozisyonu değerlendirilmekte ve gerekli olması durumunda vadeler uzatılabilmektedir. 
 
 
NOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
i)  İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar: 
 
İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar Not 22’de açıklanmıştır. 
 
ii)  Diğer Ticari Alacaklar ve Borçlar: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
Kısa vadeli ticari alacaklar: 
 
Müşteri cari hesapları 17.041.659 7.571.659 
Şüpheli ticari alacaklar 158.616 1.052.003 
 
 17.200.275 8.623.662 
 
Eksi: Kazanılmamış finansman geliri (83.187) (84.091) 
         Şüpheli alacaklar karşılığı (158.616) (1.052.003) 
 
Ticari alacaklar, net 16.958.472 7.487.568 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan ve karşılığında 
herhangi bir teminat elde bulundurulmayan ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
Vadeye Kalan Süre 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Vadesi geçen alacaklar 109.946 307.965 
0 - 30 gün 6.894.798 3.296.096 
31 - 60 gün 9.676.534 3.883.507 
61 - 90 gün 277.194 - 
 
 16.958.472 7.487.568 
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NOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
Vadesi geçen süre 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 91.693 282.376 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 9.440 - 
Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiş - 15.371 
Vadesi üzerinden 6-12 ay geçmiş 8.813 10.218 
 
 109.946 307.965 
 
İlişkli taraflardan ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
Vadeye Kalan Süre 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Vadesi geçen alacaklar 516.836 1.344.016 
0 - 30 gün 3.255.050 681.515 
31 - 60 gün 14.697 9.423 
 
 3.786.583 2.034.954 
 
Vadesi geçen süre 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 243.304 419.378 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 250.821 686.559 
Vadesi üzerinden 3-6 ay geçmiş 22.711 - 
Vadesi üzerinden 6-12 ay geçmiş - 238.079 
 
 516.836 1.344.016 
 
Şüpheli alacak karşılığının 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 
 
 2009 2008 
 
Dönem başı - 1 Ocak 1.052.003 140.443 
Tahsilatlar (895.789) (88.923) 
Karşılık ayrılan alacaklar 1.505 1.000.483 
Kur farkı 897 - 
 
Dönem sonu - 31 Aralık 158.616    1.052.003 
 
Ticari alacaklar ağırlıklı 0 ila 3 ay (2008: 0 ila 2 ay) vadelidir ve 31 Aralık 2009 tarihinde yıllık 
ortalama %6,99 (31 Aralık 2008: %15,46) (TL) ve %0,47 (31 Aralık 2008: %2,54) (EURO) oranları 
kullanılarak iskonto edilmişlerdir.  
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NOT 5 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) 
 
Kısa vadeli ticari borçlar: 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Satıcı cari hesapları 6.886.295 8.248.575 
Tahakkuk etmemiş finansman maliyeti (-) (11.918) (97.333) 
 
 6.874.377 8.151.242 
 
Ticari borçların vadesi 0 ila 2 ay (2008: 0 ila 2 ay) arasındadır ve 31 Aralık 2009 tarihinde yıllık 
ortalama %6,88 (31 Aralık 2008: %15,46) (TL) ve %0,42 (31 Aralık 2008: %2,54) (EURO) oranları 
kullanılarak iskonto edilmiştir.  
 
Ticari alacak ve borçlar içerisindeki EURO bakiyelerin detayı Not 23’de yer almaktadır.  
 
 
NOT 6 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Verilen depozitolar 78.066 86.586 
 
Diğer uzun vadeli alacaklar 78.066 86.586 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Personele Borçlar 258.877 369.929 
 
Diğer kısa vadeli borçlar 258.877 369.929 
 
 
NOT 7 - STOKLAR 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
İlk madde ve malzemeler  5.288.196 4.576.907 
Yarı mamuller 1.731.688 789.617 
Mamuller 711.783 359.699 
Diğer 159.329 179.122 
  
 7.890.996 5.905.345 
 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) - (348.000) 
 
 7.890.996 5.557.345 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
 1 Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2009 
 
Maliyet:  
Arazi ve arsalar  626.683 - - - 626.683 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  1.783.413 39.803 - 63.550 1.886.766 
Binalar  8.746.027 173.074 - 94.903 9.014.004 
Makine, tesis ve cihazlar  66.629.128 5.869.674 (4.256.295)(*) 649.174 68.891.681 
Döşeme ve demirbaşlar  2.920.177 55.061 (13.458) 46.205 3.007.985 
Yapılmakta olan yatırımlar 1.270.137 1.331.134 (136.667) (853.832) 1.610.772 
 
 81.975.565 7.468.746 (4.406.420) - 85.037.891 
 
Birikmiş amortisman:  
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  (1.225.121) (53.723) - - (1.278.844) 
Binalar  (6.211.189) (269.123) - - (6.480.312) 
Makine, tesis ve cihazlar  (36.354.423) (6.532.511) 1.807.234 - (41.079.700) 
Döşeme ve demirbaşlar  (2.110.314) (180.230) 11.859 - (2.278.685) 
 
 (45.901.047) (7.035.587) 1.819.093 - (51.117.541) 
 
Net defter değeri  36.074.518    33.920.350 
 
Maddi duran varlıkların amortisman giderinin 7.024.848 TL’lik kısmı 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan malın maliyeti, 
10.739 TL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir. 
 
(*) Şirket’in makine, tesis ve cihazlar hesabına girişler ve bu hesaptan cari dönemde gerçekleşen çıkışlar üretim tesisindeki modernizasyon çalışmaları ile 

ilgilidir. 
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NOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
 1 Ocak 2008 İlaveler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2008 
 

Maliyet:  
Arazi ve arsalar  626.683 - - - 626.683 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  1.800.705 - (17.292) - 1.783.413 
Binalar  8.633.920 - - 112.107 8.746.027 
Makine, tesis ve cihazlar  66.749.891 6.922.260 (8.225.829) (*) 1.182.806 66.629.128 
Döşeme ve demirbaşlar  2.798.355 255.167 (167.168) 33.823 2.920.177 
Yapılmakta olan yatırımlar - 2.598.873 - (1.328.736) 1.270.137 
 

 80.609.554 9.776.300 (8.410.289) - 81.975.565 
 

Birikmiş amortisman:  
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  (1.181.454) (51.853) 8.186 - (1.225.121) 
Binalar  (5.948.122) (263.067) - - (6.211.189) 
Makine, tesis ve cihazlar  (38.030.980) (6.017.047) 7.693.604 - (36.354.423) 
Döşeme ve demirbaşlar  (2.089.847) (173.083) 152.616 - (2.110.314) 
 

 (47.250.403) (6.505.050) 7.854.406 - (45.901.047) 
 

Net defter değeri  33.359.151    36.074.518 
 

Maddi duran varlıkların amortisman giderinin 6.495.513 TL’lik kısmı 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan malın maliyeti, 9.537 
TL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir. 
 
(*) Şirket’in makine, tesis ve cihazlar hesabına girişler ve bu hesaptan cari dönemde gerçekleşen çıkışlar üretim tesisindeki modernizasyon çalışmaları ile 

ilgilidir. 
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NOT 9 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
 1 Ocak İlaveler Çıkışlar  31 Aralık 
  2009     2009 
Maliyet:  
 
Haklar 468.534 88.557 (1.229) 555.862 
Birikmiş itfa payları (460.129) (49.488) 718  (508.899) 
 
 8.405 39.069 (511)  46.963 
 
İtfa paylarının 49.412 TL’lik kısmı 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan 
malın maliyeti, 76 TL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir. 
 
 1 Ocak İlaveler Çıkışlar  31 Aralık 
  2008     2008 
Maliyet:  
 
Haklar 1.105.184 11.535 (648.185) 468.534 
Birikmiş itfa payları (1.085.207) (23.107) 648.185  (460.129) 
 
 19.977 (11.572) -  8.405 
 
İtfa paylarının 23.073 TL’lik kısmı 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda satılan 
malın maliyeti, 34 TL’si ise faaliyet giderleri içerisinde gösterilmiştir. 
 
 
NOT 10 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
(i) Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle satıcılardan alınmış toplam 2.567.605 TL  

(2008: 3.580.456 TL) tutarında teminatı bulunmaktadır. 
 
(ii) Kısa Vadeli Borç Karşılıkları: 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Garanti gideri karşılığı 11.083.170 - 
Kullanılmamış izinler karşılığı 472.044 454.277 
Dava karşılığı - Vergi davası 322.361 347.040 
Dava karşılığı - TMSF - 6.918.016 
Satışlardan kaynaklanan fiyat farkı karşılığı - 1.132.276 
Diğer 54.836 46.079 
 
 11.932.411 8.897.688 
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NOT 10 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 
Kısa vadeli borç karşılıklarının 1 Ocak -31 Aralık 2009 ve 2008 hesap dönemlerine ilişkin hareket 
tabloları aşağıdaki gibidir: 
 
  Kullanım/Konusu 
 1 Ocak  kalmayan 31 Aralık 
 2009 İlaveler karşılıklar 2009 
 
Garanti gideri karşılığı (*) - 11.083.170 - 11.083.170 
Kullanılmamış izinler karşılığı 454.277 170.141 (152.374) 472.044 
Dava karşılığı - Vergi Davası 347.040 - (24.679) 322.361 
Dava karşılığı – TMSF (**) 6.918.016 - (6.918.016) - 
Fiyat farkı karşılığı 1.132.276 - (1.132.276) - 
Diğer 46.079 54.836 (46.079) 54.836 
 
 8.897.688 11.308.147 (8.273.424) 11.932.411 
 
 1 Ocak   31 Aralık 
 2008 İlaveler Kullanım 2008 
 
Dava karşılığı - TMSF 6.083.970 834.046 - 6.918.016 
Fiyat farkı karşılığı - 1.132.276 - 1.132.276 
Kullanılmamış izinler karşılığı 441.653 257.159 (244.535) 454.277 
Dava karşılığı - Vergi Davası - 347.040 - 347.040 
Diğer 27.364 46.079 (27.364) 46.079 
 
 6.552.987 2.616.600 (271.899) 8.897.688 
 
(*)  Garanti gideri karşılığı: 
 

Şirket müşterileriyle, global olarak yapılmış yürürlükte olan garanti anlaşmalarına istinaden,  2009 yılında 
2.440.844 TL tutarında garanti faturası alınmış ve bu rakam pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
içerisinde gösterilmiştir (Not 15). Şirket yönetimi, konu ile ilgili ayrıca ileriki dönemlerde gelmesi 
beklenen garanti gider faturalarına istinaden, yapılan tahminler çerçevesinde, 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle 11.083.170 TL tutarında garanti gideri karşılığının ayrılmasına karar vermiştir. 

 
(**)  Dava karşılığı - TMSF: 
 

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 TL 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 TL’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 TL 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. Şirket 
tarafından bu karar temyiz edilmiş ancak Yargıtay mahkemenin kararını onamış, bunun üzerine Şirket 
tarafından bu karara ilişkin olarak karar düzeltme talebi dilekçesi sunulmuştur. 16 Şubat 2007 tarihinde 
Yargıtay karar düzeltme talebinin reddine karar vermiştir. Dava karşılık tutarı 31 Aralık 2008 tarihli 
finansal tablolarda anapara, temerrüt faizi ve ilgili tazminatlar dahil olmak üzere 6.918.016 TL olarak 
yansıtılmıştır.  
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NOT 10 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) 
 

(**)  Dava karşılığı - TMSF (Devamı): 
 
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 TL 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.  
 
Şirket’in talebi reddedilmiş ve karar temyiz edilmiştir. Danıştay temyiz incelemesinde Şirket’in talebini 
haklı bularak mahkeme kararını bozmuş ve geri göndermiştir. Davalı TMSF tarafından Danıştay’ın 
bozma kararına karşı karar düzeltme dilekçesi sunulmuş olup, dava Danıştay’da incelenerek dava konusu 
işlemin iptaline karar verilmiştir. Dosya idari mahkemesine dönmüş ve mahkemenin 21 Aralık 2007 
tarihli kararıyla takibin iptaline karar verilmiştir. TMSF verilen bu son kararı temyiz etmiş ancak karar 
Danıştay tarafından Şirket lehine onaylanmıştır. Davalı idare tashihi karar talebinde bulunmuş ancak bu 
talep rededilmiştir. 15 Ekim 2009 tarihinde Transtürk Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma 
Platformunda yapılan açıklamaya göre aynı tarih itibariyle Transtürk Holding A.Ş. ile Girişim Varlık 
Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan protokol gereğince Transtürk Grup Şirketlerinin TMSF’ye olan 
borçlarının tamamı Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devredilerek kapatılmıştır. Yaşanan bu gelişmeler 
sonucunda Şirket yönetimi, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle konu ile ilgili karşılığın konusunun 
kalmadığına karar vermiş ve ilgili karşılık diğer faaliyet giderleri ile ilişkilendirilerek iptal edilmiştir. 

 
 
NOT 11 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.372.275 2.454.135 
 
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 2009 tarihi 
itibariyle 2.365,16 TL (31 Aralık 2008: 2.173,18 TL) ile sınırlandırılmıştır.  
 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 
şartı bulunmamaktadır. 
 
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel 
yükümlülüğün bugünkü değerinin aktüeryal varsayımlar göz önünde bulundurularak tahminiyle 
hesaplanır. 
 
Karşılığın hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
İskonto oranı yıllık (%) 5,92 6,26 
Emeklilik olasılığına ilişkin oran (%) 98 98 
 
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. Şirketin kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı 
için, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 2.427,04 TL (1 Ocak 2009: 2.260,05 TL) üzerinden 
hesaplanmaktadır. 



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
 
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.) 

 

26 

NOT 11 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (Devamı) 
 
2009 ve 2008 yıllarında kıdem tazminatı karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir:  
 
 2009 2008 
 
1 Ocak 2.454.135 3.328.429 
Faiz maliyeti 145.285 208.360 
Aktüeryal zararlar 186.746 166.571 
Dönem içindeki artış 194.218 189.489 
Dönem içinde ödenen (608.109) (1.438.714) 
 
31 Aralık itibariyle 2.372.275 2.454.135 
 
 
NOT 12 - DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
 
a) Diğer dönen varlıklar: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Katma değer vergisi alacakları  
   -yurtiçi 819.075 1.195.043 
   -yurtdışı 714.290 531.529 
İş avansları 790.389 974.535 
Peşin ödenen vergiler (Not 20) 64.009 647.895 
Peşin ödenen giderler 583 531 
 
 2.388.346 3.349.533 
 
b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Ödenecek vergiler 607.966 906.148 
Ödenecek SSK primleri 185.606 209.380 
Diğer 19.051 21.219 
 
 812.623 1.136.747 
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NOT 13 - ÖZKAYNAKLAR 
 
Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2009   31 Aralık 2008  
Hissedarlar Tutar Pay % Tutar Pay % 
 
Robert Bosch GmbH 2.112.447 84,50 2.112.447 84,50 
Halka Arz 387.553 15,50 387.553 15,50 
 
 2.500.000 100,00 2.500.000 100,00 
 
Ödenmiş sermaye enflasyon  
   düzeltmesi farkları 28.136.683  28.136.683  
 
Toplam ödenmiş sermaye 30.636.683  30.636.683  
 
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları, TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü 
üzerinden, nakit ve nakit benzeri sermaye artırımlarının endekslenmesinin etkisini temsil etmektedir. 
 
Nominal değeri 1 Kr olan 250.000.000 (2008: 250.000.000) adet hisse bulunmaktadır.  
 
Sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin türlerinin dağılımı ile sermaye 
yapısı 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle aşağıdaki şekildedir: 
 
31 Aralık 2009 
 
Grup Nevi Pay Adedi Tutar 
 
A Nama 92.719 927 
B Nama 6.695 67 
C Hamiline 249.900.586 2.499.006 
 
  250.000.000 2.500.000 
 
31 Aralık 2008 
 
Grup Nevi Pay Adedi Tutar 
 
A Nama 92.719 927 
B Nama 6.695 67 
C Hamiline 249.900.586 2.499.006 
 
  250.000.000 2.500.000 
 
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 (2008: %84,50) Robert Bosch 
GmbH’ya aittir. A ve B grubu hisse senetleri 23 Ağustos 2007 tarihli Genel Kurul kararıyla 9. tertip ve 
nama, C grubu hisse senetleri hamiline olarak birleştirilmiştir. 
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NOT 13 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 
 
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.  
 
Yukarıda bahis geçen tutarların SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan 
Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılması gerekmektedir. Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 233.230 TL’dir (31 Aralık 2008: 233.230 TL).  
 
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi 
İhraç Primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu 
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden 
kaynaklanan farklılıklar gibi): 
 
- “Ödenmiş Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 

Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle; 
 
- “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”’nden kaynaklanmakta ve 

henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla”, 
 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  
 
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli 2/51 sayılı kararı gereğince 2009 faaliyetlerinde 
geçerli olmak üzere payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım 
zorunluluğu getirilmemiştir (31 Aralık 2008: %20). Karın dağıtılması durumunda 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, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem 
karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu 
getirilmiştir. 
 
Ayrıca, 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net 
dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca 
hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan 
karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan 
net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda 
veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. 
 
27 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2008 faaliyet dönemi kar 
dağıtımına ilişkin alınan karar şöyledir: 
 
“2008 mali yılına ait faaliyetlerden 13.522.939 TL tutarında zarar edildiğinden kar payı dağıtılması 
hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve 2008 yılı zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine 
ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir.”  
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NOT 14 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
 2009 2008 
 
Yurtiçi satışlar 92.755.328 116.837.678 
İhracat 21.397.682 26.675.082 
 
Brüt satışlar 114.153.010 143.512.760 
 
Tenzil: iskontolar ve satışlardan iadeler (149.066) (418.867) 
 
Net satışlar 114.003.944 143.093.893 
 
Satışların maliyeti (-) (98.835.609) (127.512.554) 
 
Brüt kar 15.168.335 15.581.339 
 
Satışların maliyeti: 
 2009 2008 
 
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri 71.791.132 94.927.408 
Direkt işçilik maliyetleri 4.446.224 6.322.105 
Amortisman ve itfa payları 7.074.260 6.518.586 
Nakliye giderleri 4.692.416 5.985.424 
Üretim personeli ücret ve giderleri 3.205.787 3.362.987 
Sarf malzemesi giderleri 2.542.586 3.709.414 
Taşeron giderleri 1.657.371 2.204.222 
Bakım onarım giderleri 1.239.345 1.795.969 
Enerji ve su giderleri 836.906 916.858 
Diğer 1.349.582 1.769.581 
 
 98.835.609 127.512.554 
 
 
NOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 

GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
 2009 2008 
Satış ve pazarlama giderleri :  
 
Garanti giderleri(*) 13.586.481 - 
Satış komisyonları (**) 1.446.491 4.658.622 
Royalty gideri  1.201.873 1.641.185 
Ambalaj ve paketleme giderleri 547.076 854.155 
Trademark gideri  427.776 570.008 
Diğer 365.096 413.777 
 
 17.574.793 8.137.747 
 
Araştırma ve geliştirme giderleri (Not 22.d) 5.736.129 4.866.889 
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NOT 15 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM 
GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 
Genel yönetim giderleri:  
 
Ana ortaklık tarafından sağlanan hizmet bedelleri(***) 2.823.288 2.667.686 
Personel ücret ve giderleri  1.887.858 1.880.307 
Danışmanlık hizmetleri  954.807 751.032 
Sigorta primleri  268.471 272.461 
Sağlık, güvenlik ve çevre giderleri 149.859 192.958 
Araç kiralama giderleri 147.595 143.516 
Amortisman ve tükenme payları  10.815 9.571 
Şüpheli alacak gideri 1.505 1.000.483 
Diğer  358.377 380.615 
 
 6.602.575 7.298.629 
 
(*) Tutar, Dipnot 10’da açıklanan 11.083.170 TL tutarındaki karşılık gideri ve 2.440.844 TL tutarındaki 

garanti faturalarına istinaden oluşan giderler ile 62.467 TL tutarındaki diğer garanti giderlerinden 
oluşmaktadır. 

 
(**) Tutar, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödenen acentelik ücreti ve yetkili satıcılık komisyonundan 

oluşmaktadır. (Not 22) 
 
(***) Ana ortaklık tarafından sağlanan hizmet bedelleri Şirket’e yansıtılan kalite kontrol giderleri ve merkezi 

satınalma giderleri ile ilişkilidir (Not 22.b). 
 
 
NOT 16 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 
 2009 2008 

 
Direkt ilk madde ve malzeme 71.791.132 95.300.814 
Garanti giderleri 13.586.481 - 
İlişkili şirket tarafından sağlanan hizmet bedelleri 8.602.736 7.534.575 
Amortisman ve itfa payları 7.085.074 6.528.157 
Personel ücret ve giderleri 5.093.645 5.243.294 
Nakliye giderleri 4.692.416 5.985.424 
Direkt işçilik maliyetleri 4.446.224 6.322.105 
Sarf malzemesi giderleri 2.542.586 3.709.414 
Taşeron giderleri 1.657.371 2.204.222 
Royalty ve trademark giderleri 1.629.649 2.211.193 
Satış komisyonları 1.446.491 4.658.622 
Bakım onarım giderleri 1.239.345 1.795.969 
Danışmanlık hizmet giderleri 954.807 751.032 
Enerji ve su giderleri 836.906 916.858 
Dolaylı işçilik giderleri 669.411 622.464 
Ambalaj ve paketleme giderleri 547.076 854.155 
Diğer 2.066.762 5.273.493 
 
 128.888.112 149.911.791 
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NOT 17 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER/GİDERLER 
 
a) Diğer faaliyet gelirleri: 
 
 2009 2008 

 
Konusu kalmayan karşılıklar(*) 8.188.420 - 
Duran varlık satış karı 1.142.067 - 
Hizmet faturaları ile ilgili KDV iadesi - 330.788 
Diğer 36.432 220.678 
 
 9.366.919 551.466 
 
(*) Tutar, büyük çapta Dipnot 10’da açıklanan TMSF dava karşılığı ile fiyat farkı karşılığının 

tamamının ve vergi davası ile ilgili karşılığın bir kısmının konusu kalmaması sebebiyle iptal 
edilmesinden oluşmaktadır. 

 
b) Diğer faaliyet giderleri: 
 
 2009 2008 

 
Duran varlık satış zararı (131.667) (192.510) 
Dava karşılık giderleri - (1.181.086) 
Stok değer düşüklüğü - (348.000) 
Diğer (7.339) (374.376) 
 
 (139.006) (2.095.972) 
 
 
NOT 18 - FİNANSAL GELİRLER 
 
 2009 2008 

 
Faiz gelirleri 422.537 809.430 
Kur farkı gelirleri - net 31.091 - 
Reeskont gelirleri 904 129.460 
Bankalardan diğer gelirler - 200.000 
 
 454.532 1.138.890 
 
 
NOT 19 - FİNANSAL GİDERLER 
 
 2009 2008 
 

Faiz giderleri (1.304.607) (1.206.685) 
Reeskont giderleri (85.415) (140.314) 
Banka masrafları (48.975) (52.432) 
Kur farkı giderleri - net - (7.153.044) 
 
 (1.438.997) (8.552.475) 
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NOT 20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)  

 
i) Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Dönem vergi gideri - - 
Peşin ödenen vergiler 64.009 647.895 
 
Peşin ödenen vergiler    64.009(*) 647.895(*) 
 
(*) İlgili tutar diğer dönen varlıklar içerisinde gösterilmiştir. 
 
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2009 yılı için %20’dir (2008: %20). Bu oran, kurumların ticari 
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında 
yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi 
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi 
ödenmemektedir.  
 
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de 
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara 
yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz 
ve stopaj uygulanmaz. 
 
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. 
 
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. Bununla beraber, 
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan 
Şirket’e ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır: 
 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan 
iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan 
kazançlarının %75’i 21 Haziran 2006 tarihinden başlayarak kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan 
yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden 
çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar 
tahsil edilmesi gerekir. 
 
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü 
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen 
kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır.  
 
Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile anonim şirketlerin 
kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin 
üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan emisyon primi kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.  
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NOT 20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) 

 
Dolayısıyla ticari kar rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazanç/ (kayıplar) kurumlar 
vergisi hesabında dikkate alınmıştır.  
 
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar vergisi 
Kanunu’nun 14 ve mükerrer 14. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde 
belirtilen indirimler de dikkate alınır. 
 
Transfer fiyatlandırması 
 
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 kâğıtlar 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.  
 
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 olarak 
dağıtılan kazanç söz konusu 13. 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. 
 
1 Ocak - 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablolarında yer alan vergi 
tutarları aşağıda özetlenmiştir: 
 

2009 2008 
Cari dönem vergi gideri - - 
Ertelenmiş vergi geliri 1.963.590 157.078 
 
Toplam vergi geliri / (gideri) 1.963.590 157.078 
 
ii) Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri 
 
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde SPK tarafından 
yayınlanan finansal tablo standartları ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin 
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış 
oranlar üzerinden hesaplamaktadır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran tüm geçici farklar için %20’dir 
(2008: %20).  
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NOT 20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) 

 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık 
ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
  Birikmiş geçici   Ertelenmiş vergi  
  farklar   varlıkları / (yükümlülükler) 

 
 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 
 2009 2008 2009 2008 

 
Ertelenmiş vergi varlıkları: 
 
Garanti gider karşılığı 11.083.170 - 2.216.634 - 
Kıdem tazminatı karşılığı 2.372.275 2.454.135 474.455 490.827 
Kullanılmamış izinler karşılığı 472.044 454.277 94.409 90.855 
Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıkların 
   kayıtlı değerleri ile vergi matrahları  
   arasındaki net fark 232.424 - 46.485 - 
Fiyat farkı karşılığı - 1.132.276 - 226.454 
Stokların kayıtlı değerleri ile 
   vergi matrahları arasındaki net fark - 348.000 - 69.600 
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 83.187 84.091 16.637 16.818 
Şüpheli alacak karşılığı 102.757 1.000.483 20.551 200.097 
Diğer gider tahakkukları 54.008 46.079 10.802 9.217 
 
   2.879.973 1.103.868 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri: 
 
Gelir tahakkukları (713.547) (526.594) (142.709) (105.319) 
Tahakkuk etmemiş finansman gideri (11.918) (97.333) (2.384) (19.467) 
Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıkların 
   kayıtlı değerleri ile vergi matrahları  
   arasındaki net fark - (1.038.962) - (207.792) 
 
   (145.093) (332.578) 
 
Ertelenmiş vergi varlığı, net   2.734.880 771.290 
 
Şirket’in, 31 Aralık 2009 itibariyle 13.863.136 TL tutarında taşınabilir mali zararı mevcuttur. 31 
Aralık 2009 tarihi itibariyle bu tutar üzerinden hesaplanan 2.772.628 TL tutarındaki ertelenmiş vergi 
varlığı finansal tablolara gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel görülmemesi nedeniyle 
yansıtılmamıştır. 
 
Mali zararların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
2013 10.165.093 
2014 3.698.043 
 
Toplam 13.863.136 
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NOT 20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) (Devamı) 

 
1 Ocak - 31 Aralık 2009 ve 2008 hesap dönemlerine ilişkin ertelenen vergi hareket tablosu aşağıda 
belirtilmiştir: 
 
 2009 2008 
 
1 Ocak 771.290 614.212 
Cari dönem ertelenen vergi geliri 1.963.590 157.078 
 
31 Aralık itibariyle 2.734.880 771.290 
 
 
NOT 21 - HİSSE BAŞINA (KAYIP)/KAZANÇ 
 1 Ocak- 1 Ocak- 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Net dönem karı A  (4.538.124) (13.522.939) 
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı (Not 13) B 250.000.000 250.000.000 
Nominal değeri 0,01 TL (1 Kr) olan hisse 
   başına kayıp A/B (1,8152) (5,4092) 
 
 
NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
A) 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacak ve borçlar: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 
Robert Bosch GmbH - Almanya 1.276.405 707.410 
Bosch Uklady Hamulcowe SP Z.O.O. - Polonya 1.167.003 227.820 
Bosch Chassis Systems India LTD – Hindistan 551.324 822.783 
Bosch Corporation, Musashi PLA - Japonya 451.970 22.774 
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.  60.307 32.661 
Technologie Diesele Sistemi Frenanti S.p.A - İtalya 54.554 - 
Robert Bosch Sa (PTY) LTD - Güney Afrika Cumhuriyeti 38.442 16.524 
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa 33.899 - 
Bosch Sistemas De Frenado, S.L – İspanya 25.773 195.796 
Diğer 126.906 9.186 
 
 3.786.583 2.034.954 
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NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa 4.050.732 2.521.521 
Bosch Sistemas De Frenado, S.L - İspanya 3.180.895 511.948 
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 896.565 3.624.326 
Robert Bosch GmbH - Almanya 560.105 444.027 
Bosch Uklady Hamulcowe Sp. z.o.o - Polonya 46.461 96.186 
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 32.177 3.415 
Robert Bosch Travoes Unipessoal, Limitada - Portekiz 2.939 5.420 
Diğer 5.173 5.922 
 
 8.775.047    7.212.765 
 
İlişkili taraflardan alacaklar ağırlıklı 1 ay (2008: 1 ay) vadelidir ve 31 Aralık 2009 tarihinde yıllık 
ortalama %6,79 (2008: %15,29) (TL) ve %0,39 (2008: %2,59) (EURO) oranları kullanılarak iskonto 
edilmiştir. İlişkili taraflara borçların vadesi 0 ila 1 ay (2008: 0 ila 3 ay) arasındadır ve 31 Aralık 2009 
tarihinde yıllık ortalama %6,79 (2008: %15,52) (TL) ve %0,38 (2008: %2,61) (EURO) oranları 
kullanılarak iskonto edilmiştir. İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar içerisindeki 
yabancı para bakiyelerin detayı Not 23’de 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. 
 
İlişkili taraflara finansal borçlar:  
 
Not 4’de açıklanmıştır. 
 
B) 1 Ocak - 31 Aralık 2009 ve 2008 hesap dönemlerinde ilişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve 

ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar: 
 
  2009 2008 
Mal Satışları: 
 
Robert Bosch GmbH – Almanya 15.766.536 12.530.108 
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa 2.261.801 6.080.316 
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.201.324 1.818.243 
Bosch Uklady Hamulcowe SP Z.O.O. - Polonya 1.186.617 68.836 
Bosch Corporation, Musashi PLA - Japonya 1.076.276 513.391 
Bosch Chassis Systems India LTD - Hindistan 843.611 2.425.757 
Bosch Sistemas De Frenado, S.L.-İspanya 190.227 204.297 
Robert Bosch LTDA Brezilya 187.723 59.928 
Robert Bosch Sa (PTY) LTD  - Güney Afrika Cumhuriyeti 82.554 560.940 
Technologie Diesele Sistemi Frenanti - SPA, İtalya 55.053 1.651.589 
 
 22.851.722 25.913.405 
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NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
Mal ve hizmet alımları: 
  2009 2008 
a) Mal Alımları: 
 
Bosch Sistemas De Frenado, S.L - İspanya 19.252.026 17.509.283 
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa   
   (“Bosch Systemes de Freinage) 2.434.252 1.864.613 
Bosch Uklady Hamulcowe SP Z.O.O. - Polonya 947.413 1.471.942 
Robert Bosch Travoes Unipessoal, Limitada - Portekiz 462.427 352.539 
Robert Bosch LTDA Brezilya - 283.349 
Technologie Diesele Sistemi Frenanti SPA - İtalya - 388.558 
Diğer 227.172 48.702 
 
 23.323.290 21.918.986 
 
b) Teknik ve İdari Hizmet Alımları: 
 
Bosch Systemes de Freinage (*) 2.823.288 2.667.686 
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (iii) (**) 1.627.251 4.763.821 
Robert Bosch GmbH-Almanya 687.961 534.303 
 
 5.138.500 7.965.810 
 
c) Royalty Trademark:  
 
Robert Bosch GmbH - Almanya (i) ve (iv) 1.629.649 2.211.193 
 
 1.629.649 2.211.193 
 
d) Araştırma ve Geliştirme: 
 
Bosch Systemes de Freinage S.A.S. - Fransa (ii) 5.736.129 4.866.889 
 
 5.736.129 4.866.889 
 
(*) Tutar Bosch Systemes de Freinage tarafından Şirket’e yansıtılan kalite kontrol giderleri ve merkezi 

satınalma giderleri ile ilişkilidir. 
 
(**) Tutar, 1.446.491 TL (31 Aralık 2008: 4.658.622 TL) tutarındaki acentelik ücreti ve   

yetkili satıcılık komisyonu, 108.000 TL tutarındaki bordro hizmeti ücreti (31 Aralık 2008: 105.199 TL) 
ve 72.760 TL tutarındaki bilgi işlem danışmanlık giderinden (31 Aralık 2008: Yoktur) oluşmaktadır. 
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NOT 22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (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 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait 5.736.129 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2008: 
4.866.889 TL) tutarında gider, araştırma geliştirme giderleri içinde gösterilmiştir.  

 
(iii) Şirket 2009 yılı içerisinde 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilişkili 

kuruluşu olan Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“RBTR”) ile “Genel Acentelik” adıyla yeni bir 
sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme 1 Ocak 2000 tarihinde düzenlenen “Genel Acentelik” 
sözleşmesinin yerine düzenlenmiş olup, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren bu sözleşme şartları 
geçerli olacaktır. İlgili sözleşmeye göre, 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 yıllık sabit bir tutar ve satışlar 
üzerinden %0,3 (2008: “İlk Teçhizat Müşterilerine” sözleşme konusu mamülleri satması 
durumunda RBTR’ye satışlar üzeriden %4) acentelik ücreti ödeyecektir. Bu mali tablolarda 
ilgili sözleşme kapsamındaki mamül satışları üzerinden gerçekleşen 1.446.491 TL tutarındaki 
acentelik ve yetkili satıcılık komisyonu ücreti pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabına 
yansıtılmıştır. (1 Ocak – 31 Aralık 2008 hesap döneminde bu tutar 4.658.622 TL olup, ilgili 
dönemde geçerli olan eski sözleşme şartları üzerinden hesaplanmıştır). 

 
(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. 

 
C) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 
 
Üst düzey yöneticiler, Şirket faaliyetlerinde planlama, yönetim ve kontrol yetkisine sahip bölüm 
müdürlerden oluşmakta olup bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 
 
 2009 2008 
 
Kısa vadeli faydalar (Ücretler, ikramiyeler) 1.439.780 1.647.427 
İşten ayırma sonrası sağlanan faydalar - - 
Diğer uzun vadeli faydalar (Kıdem tazminatı karşılık giderleri,  
   izin karşılıklarının uzun vadeli kısımları,  14.818 28.873 
   uzun vadeli ikramiye planları v.b.) 
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar - - 
Hisse bazlı ödemeler - - 
 1.454.598 1.676.300 
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NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ 

 
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. 
 
i) Faiz oranı riski 
 
Şirket’in bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli kredileri bulunmadığı için faiz 
değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmamaktadır.  
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle faiz oranına duyarlı finansal araçlar aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur: 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
Sabit faizli finansal araçlar 
 
Finansal Varlıklar 4.240.000 10.020.000 
Finansal Yükümlülükler 36.732.543 27.042.417 
 
Değişken Faizli Finansal Araçlar: Yoktur (2008: Yoktur) 
 

ii) 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. 
 
  Ticari Alacaklar  
 
31 Aralık 2009 İlişkili Taraf Diğer Taraf  Bankadaki Mevduatlar 
 (Not 22) (Not 5) (Not 4) 
 
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
   azami kredi riski (A+B+C+D+E) 3.786.583 16.958.472 5.550.989 
 
Azami riskin teminat, vs ile  
   güvence altına alınmış kısmı - - - 
 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne  
    uğramamış finansal varlıkların  
    net defter değeri  3.269.747 16.848.526 5.550.989 
 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
    aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne  
    uğramış sayılacak finansal varlıkların değeri - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne  
    uğramamış varlıkların net defter değeri  516.836 109.946 - 
 
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - 
 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların  
    net defter değerleri  - - - 
 
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 158.616 - 
Değer düşüklüğü (-) - (158.616) - 
 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - 
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NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

 
  Ticari Alacaklar  
 
31 Aralık 2008 İlişkili Taraf Diğer Taraf  Bankadaki Mevduatlar 
 (Not 22) (Not 5) (Not 4) 
 
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan 
   azami kredi riski (A+B+C+D+E) 2.034.954 7.487.568 10.033.087 
 
Azami riskin teminat, vs ile  
   güvence altına alınmış kısmı - - - 
 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne  
    uğramamış finansal varlıkların  
    net defter değeri  690.938 7.179.603 10.033.087 
 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, 
    aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne  
    uğramış sayılacak finansal varlıkların değeri - - - 
 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne  
    uğramamış varlıkların net defter değeri  1.344.016  307.965 - 
 
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - 
 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların  
    net defter değerleri  - - - 
 
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 1.052.003 - 
Değer düşüklüğü (-) - (1.052.003) - 
 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - 

 
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların vadesini geçen süreleri Not 5’de 
açıklanmıştır. 
 
iii) 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. 
 
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir.  
 
Şirket’in yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizlerinin de dahil edildiği yükümlülüklerinin, kalan 
vadelerine göre dağılımı izleyen sayfadaki gibidir: 
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NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

 
   31 Aralık  2009  
  Sözleşme  
  uyarınca     
 Defter Nakit Çıkışlar 3 aya 3-12 ay 1-5 yıl 5-10 yıl  
Sözleşme uyarınca vadeler: Değeri Toplamı kadar arası arası arası Vadesiz 
 
Türev olmayan finansal  yükümlülükler:  
Krediler –ilişkili taraflar 36.732.543 37.596.570 10.010.431 27.586.139 - - - 
 
Beklenen vadeler: 
 
Türev olmayan finansal yükümlülükler:   
Ticari borçlar 15.649.424 15.661.342 15.661.342 - - - - 
Diğer borçlar 258.877 258.877 258.877 - - - - 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 812.623 812.623 812.623 - - - - 

 
Alınan kredilerin ilişkili taraflardan olması nedeniyle, vadesinde Şirket’in içinde bulunduğu nakit 
pozisyonu değerlendirilmekte ve gerekli olması durumunda vadeler uzatılabilmektedir. 
 
   31 Aralık  2008  
  Sözleşme  
  uyarınca     
 Defter Nakit Çıkışlar 3 aya 3-12 ay 1-5 yıl 5-10 yıl  
Sözleşme uyarınca vadeler: Değeri Toplamı kadar arası arası arası Vadesiz 
 
Türev olmayan finansal  yükümlülükler: 27.042.417 27.674.310 4.515.433 23.158.877 - - - 
Krediler –ilişkili taraflar 27.042.417 27.674.310 4.515.433 23.158.877 - - - 
 
Beklenen vadeler: 
 
Türev olmayan finansal yükümlülükler:  16.870.683 16.968.016 13.274.307 3.693.709 - - - 
Ticari borçlar 15.364.007 15.461.340 11.767.631 3.693.709 - - - 
Diğer borçlar 369.929 369.929 369.929 - - - - 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  1.136.747 1.136.747 1.136.747 - - - - 

 
Alınan kredilerin ilişkili taraflardan olması nedeniyle, vadesinde Şirket’in içinde bulunduğu nakit 
pozisyonu değerlendirilmekte ve gerekli olması durumunda vadeler uzatılabilmektedir. 
 
iv) Döviz kuru riski  
 
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların 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. 
 
 1 Ocak- 1 Ocak- 

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Toplam İhracat Tutarı (TL) 21.397.682 26.675.082 
Toplam İthalat Tutarı (TL) 55.466.468 85.542.559 
 
Toplam Döviz Yükümlülüğünün 
   Hedge Edilme Oranı (%) %0 %0 
 
İzleyen sayfadaki tablo 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para 
pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı 
tutarları TL cinsinden şöyledir:  
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NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 

 

 Döviz pozisyonu tablosu 
  31 Aralık 2009   31 Aralık 2008  
 TL Karşılığı      TL Karşılığı   
 (Fonksiyonel para ABD  Japon (Fonksiyonel para ABD   Japon 
 birimi) Doları Avro Yeni    birimi) Doları Avro Yeni 
 

1. Ticari Alacaklar 4.060.241 - 1.670.264 27.724.800  2.017.494 - 931.764 1.361.088 
2a. Parasal Finansal Varlıklar  
    (Kasa, Banka hesapları dahil) 1.298.617 - 601.128 -  3.809 - 1.779 - 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -  - - - - 
3. Diğer 713.547 - 330.300 -  1.341.464 - 626.618 - 
4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 6.072.405 - 2.601.692 27.724.800  3.362.767 - 1.560.161 1.361.088 
5.Ticari Alacaklar      - - - - 
6a. Parasal Finansal Varlıklar - - - -  - - - - 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - -  - - - - 
7. Diğer - - - -  - - - - 
8. Duran Varlıklar (5+6+7) - - -   - - - - 
9. Toplam Varlıklar (4+8) 6.072.405 - 2.601.692 27.724.800  3.362.767 - 1.560.161 1.361.088 
 

10. Ticari Borçlar 10.768.383 64.294 4.907.949 4.228.538  8.409.572 1.600 3.912.178 1.910.234 
11. Finansal Yükümlülükler 36.732.543 - 17.003.445 -  27.042.417 - 12.631.921 - 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -  - - - - 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -  - - - - 
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 47.500.926 64.294 21.911.394 4.228.538  35.451.989 1.600 16.544.099 1.910.234 
14. Ticari Borçlar - - - -  - - - - 
15. Finansal Yükümlülükler - - - -  - - -  
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - -  - - - - 
16. b Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - -  - - - - 
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) - - - -  - - - - 
18. Toplam Yükümlülükler (13+17) 47.500.926 64.294 21.911.394 4.228.538  35.451.989 1.600 16.544.099 1.910.234 
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net 
    Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) - - - -  - - - - 
19.a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden 
    Türev Ürünlerin Tutarı - - - -  - - - - 
19.b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden  
    Türev Ürünlerin Tutarı - - - -  - - - - 
20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) 
    Pozisyonu (9-18+19) (41.428.521) (64.294) (19.309.702) 23.496.262  (32.089.222) (1.600) (14.983.938) (549.146) 
21. Parasal Kalemler Net Yabancı  
    Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu 
    (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16) (42.142.068) (64.294) (19.640.002) 23.496.262  (33.430.686) (1.600) (15.610.556) (549.146) 
22. İhracat 21.397.682     26.675.082 
23. İthalat 55.466.468     85.542.559 
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NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
31 Aralık 2009  Kar/(Zarar)   Özkaynaklar   
 Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 
 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde 
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (9.681) 9.681 - - 
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3. ABD Doları Net Etki (1+2) (9.681) 9.681 - - 
    Euro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde 
4. Euro net varlık/yükümlülüğü (4.171.475) 4.171.475 - - 
5. Euro riskinden korunan kısmı (-) - - - - 
6. Euro Net Etki (4+5) (4.171.475) 4.171.475 - - 
    Yen’in TL karşısında %10 değişmesi halinde  
7. Yen net varlık/yükümlülüğü 38.304 (38.304) - 
8. Yen riskinden korunan kısmı (-) - - - 
9. Yen Net Etki (7+8) 38.304 (38.304) - 
 
Toplam (3+6+9) (4.142.852) 4.142.852 - 
 
31 Aralık 2008  Kar/(Zarar)   Özkaynaklar   
 Yabancı Paranın Yabancı Paranın Yabancı paranın Yabancı paranın 
 değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi 
 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde 
1. ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (242) 242 - - 
2. ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3. ABD Doları Net Etki (1+2) (242) 242 - - 
    Euro’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde 
4. Euro net varlık/yükümlülüğü (3.207.762) 3.207.762 - - 
5. Euro riskinden korunan kısmı (-) - - - - 
6. Euro Net Etki (4+5) (3.207.762) 3.207.762 - - 
    Yen’in TL karşısında %10 değişmesi halinde  
7. Yen net varlık/yükümlülüğü (919) 919  - 
8. Yen riskinden korunan kısmı (-) - - - - 
9. Yen Net Etki (7+8) (919) 919 - - 
 
Toplam (3+6+9) (3.208.923) 3.208.922 - - 
 
 

 



BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    
       
1 OCAK - 31 ARALIK 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERİNE AİT  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR 
 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 44

NOT 23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ (Devamı) 

 
v) Fiyat riski 
 
Şirket bulunduğu sektör nedeniyle hammadde ve yedek parça fiyatlarındaki değişimlerden 
kaynaklanabilecek emtia fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirket, alımlarını dönem başındaki üretim 
hacmi tahminlerini dikkate alarak sözleşmeye bağlamakta ve fiyat riskini sınırlandırmaktadır. 
 
vi) Sermaye riski yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak 
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürerek Şirket’in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak 
için varlıklarını satabilir. 
 
Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi finansal yükümlülük/özkaynaklar oranını 
kullanarak izler. Şirket bu oranlara ilişkin belirli bir hedef tespit etmemiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa 
koşullarını değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejilerini belirleme yoluna gitmektedir. 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Finansal yükümlülükler 53.453.467 43.913.100 
Tenzil: Nakit ve nakit benzerleri (5.558.910) (10.038.261) 
 
 47.894.557 33.874.839 
 
Toplam özkaynaklar 5.605.413 10.143.537 
 
 854% 334% 
 
 
NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 

FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR) 

 
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. 
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NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE 
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ 
AÇIKLAMALAR) (Devamı) 

 
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 nakit benzerleri ve bankalar makul bedelleri ile gösterilmektedir. 
 
Ticari ve diğer alacakların ilgili şüpheli alacak karşılıkları ile birlikte, taşınan değerlerinin makul 
değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. 
 
Finansal yükümlülükler 
 
Finansal borçların taşınan ve makul değerleri aşağıdaki gibidir: 
 
  Taşınan Değer   Makul Değer  
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 

 
Finansal borçlar 36.732.543 27.042.417 37.808.386 27.764.135 
 
Kredilerin makul değerleri, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Euro için yıllık %1,13 (2008: %5,27) etkin 
ağırlıklı faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir. 
 
Ticari ve diğer borçlar, makul değerlerine yaklaşık değerler üzerinden gösterilmiştir. 
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— Yukarıdaki Tablolar ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar: 
 
MALİ ORANLAR       2009        2008 
 
1- Likidite Oranları 
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)     0,56       0,54 
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)   0,44       0,43 
Stoklar / Cari Aktif        0,11       0,20 
 
2- Mali Bünye Oranları 
Toplam Borçlar / Toplam Aktif       0,92       0,84 
Özkaynaklar / Toplam Aktif       0,08       0,16  
 
3- Kârlılık Oranları 
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar / Toplam Aktif)     1,55       2,19  
Kâr Marjı Oranı (Net Dönem Kârı / Toplam Aktif)                -0,061      -0,206 
Aktiflerin Verimliliği (Dönem Kârı / Toplam Aktif)    -0,061      -0,206 
 
 
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 

      Özcan ÖZDEMİR   Satınalma Müdürü   İşletmeci 

      Metin KARTAL   Lojistik Müdürü    Mühendis 

 
2- Şirketimizden 2009 yılı içerisinde 20 kişi ayrılmış; 4 kişi işe girmiştir. 2009 yılı sonu itibariyle 176 

işçi ve 47 memur olmak üzere toplam 223 personel bulunmaktadır. 
 
3- 01.09.2008 tarihinden 31.08.2010 tarihine kadar geçerli olan Türk Metal Sendikası ile MESS 

arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ve ekleri uyarınca 01.03.2009 – 01.09.2009 tarihleri arası 
ve 01.09.2009 – 28.02.2010 tarihleri arası geçerli olan altı aylık zamlar yapılmıştır.  

 
4- 31.12.2009 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümüz 2.372.275 TL’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’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 24.12.2009 Tarih ve 37/1147 sayılı Kurul kararı kapsamında İMKB ‘nin 317 
no’lu genelgesi dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının KAP ‘a 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, ilgili kurumların ve şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 

 
   Mali ve İdari İşler Grup Müdürü:  

   Nurettin ACAR  Nurettin.acar@tr.bosch.com 
     

   Tel    : 0224 270 67 00 
    Faks     : 0224 261 05 10 
     
 Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar 
     
                Bülent İyitanır   bulent.iyitanir@tr.bosch.com 
    Ali Pirinççi   ali.pirincci@tr.bosch.com 
     

   Tel    : 0224 270 67 00 
          Faks     : 0224 261 05 10 
2009 yılı içerisinde şirkete yazılı bir bilgi talebi olmamış ancak telefonla bilgi talep eden 
yaklaşık 16 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 ticari sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından 
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değerlendirilerek cevap verilmektedir. 
 
Pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları ile ve 
3’er aylık dönemler itibariyle KAP ‘ a gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. 
 
Şirketimize ait web sitesi: http://www.bosch.com.tr/content/language1/html/3032.htm  

 
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, 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 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 KAP’a 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 gazetede (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, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde 
yapılmaktadır. 
 
2008 yılındaki Genel Kurul’da şirket hâkim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. 
 
Genel Kurul toplantı tutanakları, özel durum açıklaması ile KAP’ a aynı gün gönderilmekte 
olup, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. 

 
 
 
 

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 
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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 29- 
Şirketin 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 30- 
Temettünün hangi tarihlerde ödeneceğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğ 
hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit ve tayin eder. 

 
 

 
7. Payların Devri 

 
Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar 
ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.  
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 

 
 

8. Şirket Bilgilendirme Politikası 
 
Şirketimiz İMKB ve KAP duyuruları ve de Genel Kurul aracılığıyla hem hissedarlarını hem 
de menfaat sahiplerini düzenli ve vaktinde bilgilendirmektedir. 

 
 
9. Özel Durum Açıklamaları 

 
Yıl içinde, şirketimizce 3 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurtdışı 
borsalara kote olmadığı için KAP 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 

 
Şirketimize ait internet adresi : http://www.bosch.com.tr/content/language1/html/3032.htm  
dir . Sitemizde mali raporlarımız ve faaliyetlerimize ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

 
 
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. 

 
 

 
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 

 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

 
Gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmekte veya haberleşme 
araçları kullanılarak bilgilendirilmektedirler.  
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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. 

 
 



 

 52

 
17. Sosyal Sorumluluk 

 
Şirketimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir. İnsan ve çevre için 
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. 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 
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çıkarak bölgesel faaliyetlerimizi uluslararası güçlü bir takımla bütünleştirerek herkesin etkin 
katılımı ile başarılı olmak Bosch’un bir parçası olmaktan gurur duymamızı sağlayacaktır. 

 
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. 
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27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

 
Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da 
kararlaştırılmaktadır. 27.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine 
herhangi bir ücret ödenmemek üzere seçilmelerine karar verilmiştir. 
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III –KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ 
 
 
 
 
 
Şirketimizin mali tabloları SPK’nın Seri XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimizin kar dağıtım politikası, TTK ve Sermaye 
Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliğleri ve düzenlemeleri kapsamındadır. 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliğ hükümlerine istinaden, dağıtılabilir karın, en az % 20’sinin 
dağıtılması öngörülmektedir 
 
31.12.2009 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde Şirket’in mali tablolarında zarar oluştuğundan 
dağıtlacak karı bulunmamaktadır. 2009 yılı zararının, Geçmiş Yıllar Zararlarına aktarılması için karar 
alınmasını 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.-TL. 

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 

: (2009) 6 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                               

: 
2009 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 

: 
2009 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 01.01.2009 – 31.12.2009 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 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilânço, Ortaklığın 
anılan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2009 – 31.12.2009 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan 
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; Kâr / Zarar dağıtım / 
aktarım 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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