FAAL‹YET RAPORU

En önemli sermayemiz, insan kayna¤ımızdır.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıﬂanlarımızın kalitesiyle baﬂlar. En iyi
personeli ve yetiﬂkin insan gücünü Toplulu¤umuz'a çekmek ve istihdam
etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılı¤ından azami
fayda sa¤lamak; verimliliklerini artırmak, geliﬂmelerine imkan tanımak ve
iﬂ birli¤i ve dayanıﬂmanın yeﬂerdi¤i bir çalıﬂma ortamı yaratmak, Koç
Toplulu¤u'nun kuﬂaklar boyu devamlılı¤ını sa¤lamak için seçti¤imiz yoldur.

Vehbi Koç

“Grundig Elektronik A.ﬁ., yenilikçi
ürünleri ile sektöründe teknolojiye yön
veren önemli oyunculardan biridir.”
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Grup'un Grundig Multimedia'n›n %50 oran›ndaki hissesini 2008 y›l› içerisinde sat›n almas› sonucu Grundig Multimedia Grup'un ba¤l›
ortakl›¤› haline gelmiﬂtir.
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ORTAKLIK YAPISI

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ. H‹SSE ORANI

%11,32
Di¤er Ortaklar

%0,22 Vehbi Koç Vakf›

%83,03 Arçelik A.ﬁ.
%5,43
Koç Holding
Emekli ve Yard›m
Sand›¤› Vakf›

Koç Grubu ﬁirketleri’nden birisi olan Grundig Elektronik A.ﬁ. ortakl›k yap›s› içinde
ana hissedar Arçelik A.ﬁ.'dir. Grundig Elektronik A.ﬁ.'nin %11,32'si halka aç›k
olup, ‹MKB'de iﬂlem görmektedir.
18.12.2007 tarih ve 2007/16 no'lu Yönetim Kurulu Karar› gere¤ince
174.000.000 YTL olan ç›kar›lm›ﬂ sermayemizin 348.000.000 YTL'ye art›r›lmas›na,
art›ﬂ›n tamam›n›n nakden ödenmesine karar verilmiﬂtir. 12.02.2008 tarihinde
sermaye art›ﬂ›m›z tamamlanm›ﬂt›r.
05.12.2008 tarih ve 2008/15 no’lu Yönetim Kurulu Karar› gere¤ince
348.000.000 YTL olan ç›kar›lm›ﬂ sermayemizin 478.000.000 YTL'ye tahsisli
olarak art›r›lmas›na, art›ﬂ›n tamam›n›n Arçelik A.ﬁ. taraf›ndan nakden ödenmesine
karar verilmiﬂtir. 31.12.2008 tarihinde sermaye art›ﬂ›m›z tamamlanm›ﬂt›r.
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YÖNET‹M KURULU RAPORU ve
BAﬁKAN’IN MESAJI

Sayg›de¤er Hissedarlar›m›z,
ﬁirketimiz’in 2008 y›l› faaliyetlerine dair sonuçlar› paylaﬂaca¤›m›z Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›’na hoﬂgeldiniz. Grundig Elektronik'in faaliyet sonuçlar›n›
de¤erlendirmeden önce geçti¤imiz y›lda dünyada yaﬂanan geliﬂmelere
iliﬂkin bir de¤erlendirme yapmak istiyorum.
Geçen seneki mesaj›mda, 2007 y›l›n›n son döneminde ABD emlak piyasas›nda
oluﬂan sorunlar ile geliﬂmiﬂ ülkelerdeki finansal piyasalarda dalgalanmalar›n
baﬂlad›¤›n› belirtmiﬂtim. 2008 y›l›nda ise bu dalgalanma tüm dünyay› etkisi
alt›na alm›ﬂ ve küresel likidite krizini tetiklemiﬂtir. Bu durum pazarlarda talep
daralmas›na sebep olmuﬂ ve reel sektörü derinden etkilemiﬂtir. Ayr›ca petrol
ve emtia fiyatlar› ile birlikte kurlarda yaﬂanan önemli dalgalanmalar da krizi
derinleﬂtirmiﬂ, birçok firman›n yat›r›m kararlar›n› durdurmas›na sebep olmuﬂtur.
Menkul k›ymetler ve türev ürünlerinin yaratt›¤› büyük zararlar ve iflaslar arka
arkaya gelince piyasalara müdahale edilmiﬂtir. Yaﬂanan finansal kriz ile ilgili
olarak, bugüne kadar aç›klanan destek paketlerinin toplam› 9,2 trilyon dolar›
bulmuﬂtur.
Birçok ülkenin ekonomisi durgunlu¤a girmiﬂ olup geliﬂmiﬂ ülkelerde ve ihraç
pazarlar›m›z›n ço¤unda 2009'da küçülme beklenmektedir. En büyük ihraç
pazar›m›z olan Avrupa'daki durgunluk, ihracat›m›z› olumsuz etkilerken, kendi
pazarlar›m›zda yaklaﬂ›k bir y›ld›r hissetti¤imiz daralman›n daha da artmas›
beklenmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerin 2009 y›l›nda binde üç daralaca¤›
öngörülmektedir. Amerika'daki daralman›n binde yedi, Euro bölgesindekinin
ise binde beﬂ olaca¤› tahmin edilmektedir. Durumun daha da kötüleﬂmesi
muhtemeldir. Böylesine büyük ve kapsaml› bir krizin, her koﬂulda Türkiye'nin
de borçlanmas›n›, büyüme dinamiklerini, sermaye ak›mlar›n› ve d›ﬂ ticaret
hacmini etkileyece¤i muhakkakt›r. Göstergeler, bu etkinin çoktan baﬂlam›ﬂ
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Sanayi üretiminde 2008 y›l› A¤ustos - Aral›k
döneminde yaﬂanan daralma dikkat çekicidir.
Türkiye; Ortado¤u, Kafkasya, ‹slam, terörizm ve enerji co¤rafyas› gibi s›cak
alanlar›n tam göbe¤inde yer almaktad›r. Küresel her türlü ekonomik ve siyasi
geliﬂmenin, co¤rafyam›z›n hassas ve çat›ﬂmal› yap›s›yla birleﬂerek büyüdü¤üne,
her f›rsatta yeniden ﬂahit oluyoruz. Bunlara bir de kendimize özgü sorunlar›
ekledi¤imizde, önümüze çözüm bekleyen çok karmaﬂ›k bir tablo ç›k›yor.
Kuﬂkusuz bu tabloya bakarken de umutlar› öne ç›karan bir tutum içindeyiz.
2009'un Türkiye'nin kronik sorunlar› aç›s›ndan çözüm y›l› olaca¤›na inan›yoruz.
Türkiye, uluslararas› nitelikteki kronik d›ﬂ politik sorunlar›n› çözerse, bölgesinde
özledi¤i liderlik konumuna oturmay› baﬂaracak, ayaklar›n› çok daha sa¤lam
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bir zemine basma imkan› bulacakt›r. AB iliﬂkilerinin yeniden canlanmas› ise
küresel kriz ortam›nda Türkiye'yi, ekonomide ihtiyaç duydu¤u önemli bir
konuma kavuﬂturacakt›r.
A¤ustos'tan bu yana gerileyen sanayi üretimi, Kas›m ay›nda çift haneli eksiyi
görmüﬂtür. Böylece %14 civar›nda bir gerilemeyle yaklaﬂ›k olarak yedi sene
öncesine, 2001 Kas›m'›na geri dönmüﬂ olduk. Bu daralman›n en az›ndan
2009'un ilk iki çeyre¤inde de sürece¤i hususunda genel bir kabul oluﬂmuﬂtur.
Yaz aylar›n› da hesaba katt›¤›m›zda, içerde ve d›ﬂar›da ilave büyük sars›nt›lar
yaﬂamamam›z durumunda, çarklar›n dönüﬂ h›z›n›n artmas›n›n sene sonunu
bulaca¤›n› düﬂünüyoruz.
2008'in zor bir y›l olma ihtimalini sene baﬂ›ndan görerek, y›l geneline yay›lan
verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi odakl› uygulamalar› devreye ald›k. Krizin
ﬂartlar›n›n geçici oldu¤unu unutmamaya, uzun vadeli hedeflerimizi gözden
kaç›rmamaya, gelece¤e yönelik yat›r›mlar›m›z› mümkün oldu¤u kadar
aksatmamaya gayret ediyoruz. Krizin getirdi¤i de¤iﬂimin f›rsat pencereleri
yaratabilece¤ini düﬂünüyoruz.
ﬁirketimiz’in ana iﬂi olan LCD televizyonda h›zl› büyüme 2008 y›l›nda nispeten
yavaﬂlasa dahi hem iç piyasada, hem yurtdıﬂı pazarlarda büyümeye devam
etmektedir. Ana pazar›m›z olan Bat› Avrupa Pazar›’na bak›ld›¤›nda, LCD
TV adetsel olarak 2007 y›l›na göre 2008 y›l›nda %32, cirosal ise %15
büyüme gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bat› Avrupa'da LCD TV gerek cirosal gerekse
adetsel olarak büyüme gösteren tek ürün olmuﬂtur. 2008 yılında yurtiçi
piyasada CRT TV’den LCD TV’ye olan geçiﬂ devam etmiﬂtir.
ﬁirketimiz LCD TV üretim kapasitesini 2007'ye göre %38 art›ﬂla 2,5 milyon
adede yükseltmiﬂtir. LCD TV sat›ﬂ adetlerini de 2008 y›l›nda %36 art›rarak
1,1 milyon adetten 1,5 milyon adede ç›karm›ﬂt›r.
‹stanbul ve ‹zmir Ar - Ge Merkezlerimiz için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na
baﬂvurularak 15 Ekim 2008'de Ar - Ge Merkezi belgeleri al›nm›ﬂt›r.
Ar- Ge çal›ﬂmalar› ile ürünlerini rakiplerinden farkl›laﬂt›r›p global rekabet
gücünü art›rmak isteyen Grundig Elektronik 2008 y›l›nda dünyada televizyon
alan›nda iki adet ilki gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bunlardan biri bekleme konumunda
s›f›r enerji tüketen Zero-Standby Power TV ve di¤eri de Entegre Ses Projektörlü
TV'dir. Bu ürünler 2008 y›l›nda kat›ld›¤›m›z IFA fuar›nda tüketicilerin büyük
be¤enisini kazanm›ﬂt›r. Ayr›ca Zero-Standby Power TV, TES‹D 2008 Yenilikçilik
Yarat›c›l›k Ödülleri’nden Büyük Firma dal›nda Yenilikçi Ürün Ödülü’nü
kazanm›ﬂt›r.
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Dünya çap›nda en eski ve önde gelen, 1950'den bu yana Amerika'da
The Chicago Athenaeum (Mimari ve Tasar›m Müzesi) taraf›ndan
düzenlenen, inovasyon ile tasar›m›n sembolü olarak görülen “GOOD
DESIGN” ödülüne Grundig markal› Chameleon 2 18,5” LCD
televizyonumuz lay›k görüldü.
ﬁirketimiz ile Sony United Kingdom Limited aras›nda SONY markal› LCD
televizyon üretimi yap›lmas› için niyet mektubu imzalanm›ﬂt›r. Bu iﬂ birli¤i
modeli çerçevesinde, iki SONY BRAVIA LCD TV modelinin üretimi
Grundig Elektronik Üretim Tesisleri'nde baﬂlam›ﬂt›r.
174.000.000 YTL olan ç›kar›lm›ﬂ sermayemiz 12.02.2008 tarihinde
önce 348.000.000 YTL'ye sonra 31.12.2008 tarihinde 478.000.000
YTL'ye tamam› nakden olmak üzere yükseltilerek ﬁirketimiz finansal olarak
güçlendirilmiﬂtir.
Koç Toplulu¤u olarak 2009 y›l›n›n temas›n› “gelecek, ﬂimdi“ olarak
belirledik. Bugünden yapacaklar›m›z ile gelece¤imizi ﬂekillendirmeyi
hedefliyoruz. Aksi takdirde, baﬂkalar› taraf›ndan ﬂekillendirilen bir gelecekte,
rolümüz s›n›rl› kalacakt›r.
Grundig Elektronik Avrupa'da en h›zl› ve esnek Tüketici Elektroni¤i üretim
ﬂirketi olma vizyonu do¤rultusunda sa¤lam ad›mlarla ilerlemektedir.
Misyonunu ise, Tüketici Elektroni¤i’ndeki de¤iﬂimleri h›zl› bir ﬂekilde
kullan›m› kolay, güvenilir ürünlere ve hizmetlere dönüﬂtürerek müﬂteri
beklentilerini aﬂarak karﬂ›lamak olarak belirlemiﬂtir.
Bugünlere gelmemizde bize s›n›rs›z destek veren, Toplulu¤umuz'un tüm
üyelerine, ortaklar›m›za, çal›ﬂanlar›m›za ve hissedarlar›m›za, ﬁirketimiz'e
olan güvenlerinden dolay› teﬂekkürlerimi sunar›m.
Bu vesile ile hepinize s›hhat, afiyet ve muvaffakiyetler dilerim.
Sayg›lar›mla,

Rahmi M. KOÇ
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Grundig Elektronik A.ﬁ.
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YÖNET‹M KURULU ve YÖNET‹M 2008

Yönetim Kurulu 2008
Rahmi M. Koç
Dr. Bülent Bulgurlu
Temel K. Atay*
Ayd›n ‹. Çubukçu*

Baﬂkan
Baﬂkan Vekili
Üye
Üye

A. Zafer ‹ncecik
A. Gündüz Özdemir
Fatih K. Ebiçlio¤lu
C. ﬁ. O¤uzhan Öztürk

Üye
Üye
Üye
Üye

Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim 2008

Ahmet Sönmez

C. ﬁ. O¤uzhan Öztürk

Kemal Uzun

Genel Müdür

A. Ercan ﬁenolur

*Temel K. Atay ve Ayd›n ‹. Çubukçu ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.

Genel Müdür Yard›mc›s›, Üretim

‹lgili Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ile ilgili 3 Nisan
2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, 9 Nisan 2008 tarihinde tescil
edilmiﬂ ve 14 Nisan 2008 tarih ve 7041 say›l› Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan
edilmiﬂtir. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 2008 hesaplar›n› incelemek
amac› ile toplanacak olan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na kadar seçilmiﬂlerdir.

Erkan Duysal

Direktör, Ar-Ge

Polat ﬁen

Grup Direktörü, Finans ve Mali ‹ﬂler

Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri
ve ﬁirket Ana Sözleﬂmesi’nin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen yetkilere
haizdir. Denetim Kurulu Üyeleri ise, SPK’n›n Seri X No:22 say›l› tebli¤inin 25.
maddesi hükümlerinde aç›klanan yetkilere sahiptir.
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2008 YILI FAAL‹YETLER‹
“Grundig Elektronik A.ﬁ., teknolojik de¤iﬂimin üst
düzeyde oldu¤u bir sektörde bulunman›n
bilinciyle, süreç geliﬂtirme ve verimlilik art›rma
çal›ﬂmalar›na devam ediyor.”

2008 YILI FAAL‹YETLER‹

2008 y›l›nda etkisini göstermeye baﬂlayan Global Kriz’e ra¤men, Tüketici
Elektroni¤i Pazar› büyümeye devam etmiﬂtir. 2007 y›l›na göre
%9,4 cirosal büyüme ile 678 milyar dolarl›k bir seviyeye ulaﬂm›ﬂt›r.
ﬁirketimiz’in ana iﬂi olan LCD televizyonda h›zl› büyüme 2008 y›l›nda
nispeten yavaﬂlasa dahi, pazarlarda büyümeye devam edilmektedir.
Adetsel olarak Tüplü Televizyon pazar payı toplam TV pazarının %8’ine
kadar gerilemiﬂtir.
2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda yaﬂanan talep düﬂüﬂü, tüketici elektroni¤i
pazar fiyatlar›n›n ciddi oranda düﬂmesine neden olmuﬂtur. Özellikle
LCD panel fiyatlar›nda %50'ye yak›n fiyat düﬂüﬂleri olmuﬂtur.

(Milyar Dolar)

$678,0

800
700
600
500
400
300
200
100
0

$619,7
$542,1

2006

2007

2008

DÜNYA TÜKET‹C‹ ELEKTRON‹K PAZARI

LCD fiyatlarında teknolojik özellikler ve rekabet sebebi ile %30 seviyesinde
düﬂüﬂ yaﬂanmıﬂtır. Bu fiyat analizi pazarda yo¤un talep gören 32 inch
(82 ekran) fiyatları baz alınarak hesaplanmıﬂtır. Satıﬂ vade koﬂullarında
herhangi bir de¤iﬂiklik olmamıﬂtır.
2008 y›l›nda yurtiçi piyasada CRT TV’den LCD TV’ye olan geçiﬂ devam
etmiﬂtir. Toplam pazar %17 oranında küçülerek 1.847.500 adet olmuﬂtur.
CRT TV’de küçülme %30 oran›nda olmuﬂtur (1.835.000’den 1.291.000’e
gerilemiﬂtir). LCD TV’de büyüme %47 oran›nda olmuﬂtur (378.000’den
556.000’e yükselmiﬂtir).
ﬁirketimiz’in üretti¤i TV’de pazar pay›m›z 2008 y›l›nda %45 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir (Kaynak: Ecid).
Grundig Elektronik, Sony ile iﬂ birli¤ine giderek Sony LCD TV‘leri üretmeye
baﬂlam›ﬂt›r.
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ﬁirketimiz, teknolojik de¤iﬂimin üst düzeyde oldu¤u bir sektörde bulunman›n
bilinciyle süreç geliﬂtirme ve verimlilik art›rma çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür.
Üretim hatlar›nda, bir LCD TV'nin üretimi için harcanan iﬂçilik saatinde,
2008 y›l›nda bir önceki y›la k›yasla %14 oran›nda iyileﬂme sa¤lanm›ﬂt›r.
Yürütülmekte olan çeﬂitli projeler ile verimlili¤in art›r›lmas› ve sürekli
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yapılmaktadır.
Yeni üretim teknolojileri ve modüler tasar›mlarla, maliyet odakl› ürünler
yaratma çal›ﬂmalar› 2008 y›l›nda devam etmiﬂ ve ürün maliyet iyileﬂtirmeleri
ile tasarruflar sa¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca ürün maliyetlerini iyileﬂtirmek için sat›n
alma sürecinde de alternatif tedarikçilerin bulunmas›ndan ve tasar›m
de¤iﬂikliklerinden yararlan›lmaktad›r.
ﬁirketimiz, rekabet ﬂartlar›n›n daha da güçleﬂti¤i, de¤iﬂimin ivmesinin
giderek artt›¤› bir dönemde çal›ﬂman›n öneminin bilincindedir. Bu amaçla,
gelecekteki konumunu güçlendirmek için de¤iﬂimi; geliﬂime yönelik bir
f›rsat olarak görüp, yeni görüntü ve ses teknolojileri ile 2008 y›l›nda ürün
gam›n› zenginleﬂtirmiﬂtir.

$452,8

2005

Grundig Elektronik A.ﬁ. teknolojik geliﬂmeleri ve tüketici e¤ilimlerini
yak›ndan takip etmekte ve gereken de¤iﬂimleri ürün ve üretim süreçlerine
yans›tmaktad›r. Üretimde analog teknolojiden (CRT) dijital teknolojiye
(LCD) geçiﬂ süreci devam etmiﬂtir.

‹hracat›n›n %99'luk k›sm›n› Avrupa'ya gerçekleﬂtiren Grundig Elektronik A.ﬁ.,
yeni LCD ürün gam›, ça¤daﬂ ve esnek üretim teknolojileri, güçlü pazarlama
ve da¤›t›m a¤›, yaz›l›m ve tasar›mdaki kaliteli Ar-Ge kadrosuyla farkl›
profillerdeki müﬂteri portföylerine hitap edebilmektedir. ﬁirketimiz’in nitelikli
çal›ﬂanlar›, müﬂteri memnuniyeti odakl› hizmet anlay›ﬂ› ve kendi teknolojisini
üretmek konusunda yapt›¤› yat›r›m ve çal›ﬂmalar, kurum kültürünün temelini
oluﬂturmaktad›r.
Grundig Elektronik A.ﬁ., tüketiciyle kurdu¤u güvenilir iliﬂkinin bir sonucu
olarak y›llar içinde sektörde sa¤lam bir yer edinmiﬂtir. 2008 y›l›nda
toplam TV sat›ﬂ›, 2.688.727 adet olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ﬁirket'in adet
baz›nda konsolide yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›, sat›ﬂlar›n›n %70'ini oluﬂturmaktad›r.

Satıﬂ Adetleri
TV-Yurtiçi
TV-Yurtd›ﬂ›
PC/Notebook

2008

2007

% De¤iﬂim

816.280
1.872.447
123.013

929.351
2.506.356
109.071

-12,2
-25,3
12,8
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KAPAS‹TE YATIRIMLARI

Üstün kapasite için, üstün teknolojiye yat›r›m yapar›z.
ﬁirketimiz CRT TV’den LCD TV’ye dönüﬂüm nedeniyle LCD TV üretim kapasitesini 2007'ye göre %38 art›ﬂla 2,5 milyon adede
yükseltmiﬂtir. Kapasite artıﬂı tüm pazarda düﬂen CRT TV satıﬂları paralelinde bu kapasitenin LCD TV üretim sistemlerine dönüﬂtürülmesi
ile sa¤lanmıﬂtır.
LCD TV sat›ﬂ adetlerini de 2008 y›l›nda %36 art›rarak 1,1 milyon adetten 1,5 milyon adede ç›karm›ﬂt›r.
2008 y›l› üretim adetlerimiz ve kapasite kullan›m oranlar›m›z (KKO) aﬂa¤›daki gibidir.

CRT+LCD
PC+Notebook

Kapasite

2008 Üretim Adetleri

KKO

3.962.000

2.545.318

%64

145.000

117.407

%81

Teknolojiye ve modernizasyona yap›lan yat›r›mlar›n de¤erine güvenen Grundig Elektronik A.ﬁ., baﬂar›n›n ancak bu ﬂekilde kal›c›
olabilece¤ine inanmaktad›r. At›l›mlar›na h›zla devam eden Grundig Elektronik 2008 y›l›nda küçülen CRT ve büyüyen global
LCD TV pazar›ndaki hedeflerine paralel olarak yeni ürün, yenileme, dönüﬂüm ile kapasite art›rma ve kalite yat›r›mlar›n› 14 milyon
Euro harcayarak hayata geçirmiﬂtir.
Ar-Ge çal›ﬂmalar› ile ürünlerini rakiplerinden farkl›laﬂt›r›p global rekabet gücünü art›rmak isteyen Grundig Elektronik, 2008 y›l›nda
29.4 milyon YTL Ar-Ge harcamas› yapm›ﬂt›r.
2006 Kapasite

2007 Kapasite

LCD
%28

LCD
%35

2008 Kapasite
LCD
%65
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Yat›r›mlar›n Da¤›l›m›

CRT
%35

CRT
%65

35

CRT
%72
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‹nﬂaat ve ‹dame
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Kapasite Art›r›m› ve Yeni Ürün
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YEN‹ ÜRÜNLER

Ürünlerde do¤a dostu ak›m
Yeni ç›kar›lan ürün ya da hizmetler
Tüketici Elektroni¤i dünyas›nda enerji tasarrufu konusu öne ç›kmaktad›r.
Avrupa Birli¤i 2009 y›l›nda geçerli olmak üzere Tüketici Elektroni¤i’nde,
Beyaz Eﬂya’da kullan›lan Enerji Etiketi geçiﬂi planlamaktad›r. Ana çal›ﬂmalar
2008 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂt›r. Enerji s›n›flar›n›n A, B olmak üzere belirlenmesi
gündemdedir ve Tüketici Elektroni¤i ürünleri bu yeni çal›ﬂma sistemine
haz›rl›¤a baﬂlam›ﬂt›r. Grundig Elektronik olarak bu haz›rl›k dönemini bir
sonraki aﬂamaya taﬂ›yarak, A s›n›f› ürün haz›rl›¤›n›n yan› s›ra, enerji konusunda
iddial› ve dünyada ilk ürünlerin tasar›m› 2008 y›l›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye'de Enver Enerji Verimlili¤i Projesi kapsam›nda çal›ﬂma gücü
%50 azalt›lm›ﬂ ve standbyda s›f›r enerji tüketen ürünler devreye al›nm›ﬂt›r.
Türkiye'de bu ürünlerin lansman ve tan›t›mlar› yap›lm›ﬂt›r.
Enerji konusu çevre bilincinde en önemli konu olmakla beraber, destekleyici
yan ürün özellikleri de devreye al›nm›ﬂt›r. Örnek olarak karton kutu ve
kullanma k›lavuzu geri dönüﬂümlü ka¤›ttan üretilmiﬂ, ürün tüm özellikleri ile
do¤a dostu olarak tüketicilere sunulmuﬂtur.
Bu ürünler hem kendileri çevre dostu olan hem de tüketicilerimizde çevre
bilinci oluﬂturma amac› taﬂ›yan ürünlerdir.
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Tasar›mda de¤iﬂimi yakalamak...
2007 y›l›nda baﬂlat›lan ve ödüllerle pekiﬂen tasar›m yolculu¤umuz, 2008 y›l›nda da
tüm h›z›yla devam etmiﬂtir.
Crew ad› verilen 32”, 37” ve 42” ürün modellerimiz 2008 y›l›nda tüketicilerin
be¤enisine sunulmuﬂtur. Crew modelleri dünyada son dönemde geliﬂen tasar›m
trendlerine uyumu ve modern çizgisi ile be¤enileri kazanm›ﬂt›r. Parlak ve ﬂeffaf
malzeme kullan›m› ilk olarak bu modelde uygulanm›ﬂt›r. Özellikle ses altyap›m›z›
öne ç›karan hoparlör alan›, teknikle tasar›m›n eﬂsiz bir uyum örne¤i olmuﬂtur.
Üretim ve yat›r›m masraflar›m›zda tek altyap› ile çoklu takma parça kullanarak,
model çoklama sistemi devreye al›nm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde bir altyap› ile çoklu müﬂteri
ihtiyac›na hizmet verilmiﬂtir.

2008 FAAL‹YET RAPORU
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TV keyfi sadece izlemek de¤il, ayn› zamanda dinlemektir.
Tüm dünya LCD TV ürünlerinde, resim performans›na odaklanm›ﬂt›r. Hâlbuki
izlenen görüntü kadar dinleme kalitesi de ayn› oranda izleme keyfi için
önemlidir.
2007 y›l›nda TV'yi sadece görüntü cihaz› olmaktan ç›karan “Sound Art”
ürünümüzü bir sonraki aﬂamaya taﬂ›d›k. Amac›m›z sesteki iddiam›z› devam
ettirmek ve keyifli bir deneyim için ç›kt›¤›m›z yola devam etmekti.
Sound Art Plus dedi¤imiz bu ürün hem yeni modelimiz ile hem de yeni ses
özellikleri ile devreye al›nm›ﬂt›r.
Günümüzde ses performans› için Ev Sinemas› Sistemi almak gere¤i
duyulmaktad›r. Sound Art Plus televizyonumuz Ev Sinemas› Sistemi almadan
bu keyfi tüketiciye yaﬂatmaktad›r. Bu ﬂekilde etrafta kablolar ve hoparlörler
olmadan ve tek kumanda ile Dolby 5.1 Full Surround Ses Performans›
yaﬂanmaktad›r. Karmaﬂ›k kontroller ve kar›ﬂ›k kablolama sistemleri
olmadan en üst ses sistemi, Full HD 100 Hz yüksek çözünürlüklü görüntü
ile verilmektedir.

Bunlar›n d›ﬂ›nda 2008 y›l›nda geliﬂtirilen yenilikçi ürünler aras›nda bekleme
(Standby) konumunda s›f›r enerji tüketen, Tek Yongal› MPEG-2 say›sal
yay›nlara uygun, MPEG-4 say›sal yay›nlara uygun ve Avrupa'da bir ilk
olan tek yongal›, 100 Hz-FHD-Full Motion özellikli ve Dinamik Kontrast
oran› art›r›lm›ﬂ MPEG-2 say›sal yay›nlara uygun, karasal say›sal yay›nlar›
kaydedebilen ve kullan›c›ya tekrar izleme keyfi veren PVR özellikli, içerisinde
DVD oynat›c› bulunan LCD TV'ler say›labilir.
2008 y›l› içerisinde Avrupa'da 14 ülkede yaklaﬂ›k 28 bölgede ürün
performans›n›n de¤erlendirilmesi amac› ile saha testleri yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

Sadece Full Surround Sistemi de¤il, özel modlar› ile kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ ses
efektleri sa¤lanmaktad›r. Örnek olarak; “Kiﬂiye özel” modu ile ses oda
içinde di¤er bölgelerde düﬂük seviyede, ana izleyiciye ise tam güçte
iletilmektedir.
Seste devrim niteli¤inde olan bu çal›ﬂma çoklu hoparlör kullanmadan,
Surround Ses Performans›’n› odan›n ﬂekline ve kullan›c›n›n konumuna göre
optimize etmektedir.

• Full Surround Mode
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• Special For Me

• Standard

• Stadium
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Yarat›c› fikirlerin do¤um yeri: Ar-Ge
Ar-Ge çal›ﬂmalar›na büyük önem veren Grundig Elektronik
2008 y›l›nda ç›kar›lan 5746 say›l› “Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Kanun” ile 31.07.2008
tarih ve 26953 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Araﬂt›rma
ve Geliﬂtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ‹liﬂkin Uygulama
ve Denetim Yönetmeli¤i” çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
Sanayi Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Genel Müdürlü¤ü’ne ‹stanbul
ve ‹zmir Ar-Ge Merkezleri için baﬂvurusunu yaparak, 15 Ekim
2008 tarihi itibariyle ilk Koç Toplulu¤u ﬂirketi olarak Ar-Ge
Merkezi belgelerini alm›ﬂt›r.
Ar-Ge çal›ﬂmalar› ile ürünlerini rakiplerinden farkl›laﬂt›r›p global
rekabet gücünü art›rmak isteyen Grundig Elektronik A.ﬁ., 2008
y›l›nda dünyada televizyon alan›nda iki adet ilki gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Bunlardan biri bekleme konumunda s›f›r enerji tüketen ZeroStandby Power TV, di¤eri de Ses Projektörü eklenmiﬂ TV'dir. Bu
ürünler 2008 y›l›nda kat›l›nan IFA fuar›nda da tüketicilerin büyük
be¤enisini kazanm›ﬂt›r. Ayr›ca Zero-Standby Power TV, TES‹D
2008 Yenilikçilik Yarat›c›l›k Ödülleri’nden “Büyük Firma” dal›nda
Yenilikçi Ürün Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r.
Grundig Elektronik Ar-Ge faaliyetlerinde üniversitelerle ortak
yap›lan çal›ﬂmalar›n› 2008 y›l›nda da sürdürmüﬂtür. ODTÜ,
Bo¤aziçi ve TWENTE Üniversiteleri’ndeki bilim adamlar› ile farkl›
projeler kapsam›nda ortak çal›ﬂmalar yürütülmüﬂ ve dan›ﬂmanl›klar
al›nm›ﬂt›r.

2008 FAAL‹YET RAPORU

Yurtiçi kurumlara ek olarak yurtd›ﬂ›nda yer alan kurumlarla yap›lan
iﬂ birlikleri de MEDEA+, CELTIC, ITEA2, CATRENE ve di¤er
EUREKA kümelerinde yürütülen Ar-Ge projeleriyle sürdürülmüﬂtür.
Yürütülen projelerde hem ulusal hem de uluslararas› geniﬂ bir
yelpazede yer alan ﬂirketlerle ortak Ar-Ge çal›ﬂmalar›
yürütülmektedir. Bu ﬂirketlerin baz›lar› Philips, NXP, Telefonica,
Robotiker, Deimos, Turkcell, Mobilera, TOFAﬁ ve STM olarak
s›ralanabilir.
Son olarak yap›lan Ar-Ge çal›ﬂmalar› çerçevesinde Türkiye,
Avrupa, Amerika ve Asya merkezli birçok kurum ile yaz›l›m,
sistem ve ürün geliﬂtirme, ürün sertifikasyonu ve onaylar›
konular›nda iﬂ birlikleri yap›lmakta ve projeler geliﬂtirilmektedir.
Bu iﬂ birlikleri ve kurumlara örnek olarak uydu al›c› konusunda;
Humax (Kore), Hyundai (Kore), Homecast (Kore) ve ST
(Fransa/‹talya), yaz›l›m konusunda; 27M (‹sveç), Suresoft
(Hindistan), TFT LCD panel konusunda; AUO (Tayvan), Samsung
(Kore), Proview (Tayvan) ve LG (Kore), TV ﬂasi geliﬂtirmede;
MStar (Tayvan), Trident (ABD), Renesas (Japonya),
ST - Microsystem (Fransa/‹talya), Micronas (Almanya), sektörel
standartlarda iﬂ birli¤i ve ürün sertifikasyonu konular›nda; DTG
(‹ngiltere) ve Teracom (‹sveç), servis sa¤lay›c›lar konusunda ise
Digiturk, D-Smart, Türk Telekom ve Locatel ﬂirketleri say›labilir.
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Yaﬂamın hızını yakalayan ürünler sunarız.
Global oyuncu olma hedefi do¤rultusunda Grundig Elektronik, Avrupa Birli¤i
Araﬂt›rma Alan›’nda söz sahibi olmak için kendisini ilgilendiren konularda kurulmuﬂ
olan Teknoloji Platformlar›’na üye olmuﬂtur ve burada yürütülen çal›ﬂmalara
kat›lmaktad›r. ﬁirket halen NEM (Networked Electronic Media), NESSI (Networked
European Software and Services Initiative) ve eMobility teknoloji platformlar›
üyesidir. Bu platformlara üye ﬂirketlerle birlikte EUREKA kümelerinde Ar-Ge
projeleri yap›lmaktad›r.
Grundig Elektronik bu faaliyetlerine paralel olarak Türkiye'de ‹ﬁBAP (Bilimsel ve
Teknolojik ‹ﬂbirli¤i A¤lar› ve Platformlar› Kurma Giriﬂimi Destekleme Program›)
baﬂvurusu haz›rlanan Elektrik-Elektronik Teknoloji Platformu çal›ﬂmalar›na da
kat›lmaktad›r. Grundig Elektronik 2009'dan itibaren çal›ﬂmalar›n artarak sürece¤i
bu platformda da aktif olarak yer alacakt›r.
Grundig Elektronik, Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n koruma alt›na al›nmas› bilinciyle hareket
etmiﬂ ve y›l içinde yap›lan çal›ﬂmalarda ortaya ç›kan yenilikçi fikirler sonucunda
2008 y›l›nda 25 adet patent baﬂvurusu yapm›ﬂt›r.
ﬁirket global Ar-Ge faaliyetlerinde yer alma stratejisi sonucu hem standardizasyon
komitelerine kat›lmakta hem de ulusal ve uluslararas› alanda kendi çekirdek iﬂ
alanlar›na giren konularda düzenlenen konferanslara da kat›l›mc› ve düzenleyici
olarak destek vermektedir. Bu do¤rultuda 2008 y›l› içinde Grundig Elektronik,
12-18 Ocak tarihinde Antalya'da düzenlenen 83. MPEG toplant›s›na ana
sponsor olarak destek vermiﬂtir. Bunun yan› s›ra 28 - 30 May›s tarihleri aras›nda
‹stanbul'da düzenlenen 3DTV (3 Boyutlu TV) konferans›na da sponsor olmuﬂtur.
Mart 2008'de Budapeﬂte'de yap›lan DVB-World 2008 Konferans›’na da aktif
kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r.
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Good Design 2008 Ödülü
Grundig Chameleon LCD TV’nin.
Dünya çap›nda en eski ve önde gelen, 1950'den bu yana Amerika'da
The Chicago Athenaeum (Mimari ve Tasar›m Müzesi) taraf›ndan
düzenlenen, inovasyon ile tasar›m›n sembolü olarak görülen
“Good Design” ödülüne 2008 y›l›nda Grundig Elektronik A.ﬁ. taraf›ndan
tasar›m› tamamlanan ve 2009'da üretilmesi planlanan Grundig markal›
Chameleon 2 18,5” LCD televizyon lay›k görüldü.
Good Design 2008 ödülünü alan Grundig Chameleon 2 18,5” LCD
televizyon, farkl› mekanlarda kullan›labilecek. De¤iﬂken grafik ve renk
alternatiflerinin uygulanabilece¤i televizyon, yal›nl›¤›, günümüz çizgi
ve trendlerine uygun estetik görünümü ve özgünlü¤ü ile dikkat
çekmektedir.

2008 FAAL‹YET RAPORU
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Grundig Piano Serisi, Designpreis 2009
Ödülü’ne aday gösterildi.
Piano Serisi 42” LCD TV Almanya'n›n en prestijli tasar›m ödülü olan
“Designpreis 2009” ödülüne Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanl›¤›
taraf›ndan aday gösterilmiﬂtir. Bu tasar›m ödülünün prestiji, de¤erlendirme
kriterlerinin kat› olmas›ndan ve aday gösterme sürecinin sadece
Almanya'daki Bakanl›klar taraf›ndan yürütülmesinden gelmektedir.

iF Design Awards 2008, Grundig’in...
Dünyan›n en bilinen ve prestijli tasar›m ödüllerinden biri olan
“iF Design 2008” ödülüne ses/görüntü kategorisinde Grundig
Audiorama Hoparlörleri lay›k görülmüﬂtür.
“iF Design 2008” ödülüne sahip Audiorama Hoparlörleri Grundig
Intermedia taraf›ndan, eski bir Grundig tasar›m›n›n günümüz trendiyle
yeniden yorumlanmas› ile tasarlanm›ﬂt›r. Temel geometrik forma
sahip bu üründe yeni materyaller kullan›larak yüksek kalite alg›s›
yarat›lm›ﬂt›r.
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TES‹D 2008 Yenilikçi Ürün Ödülü,
Arçelik Markalı Zero Power LCD TV’nin.
Türk Elektronik Sanayiciler Derne¤i taraf›ndan verilen 2008 y›l›
Yenilikçi Ürün Ödülü'nü, büyük firma dal›nda, Grundig
Elektronik A.ﬁ. taraf›ndan tasar›m› tamamlanan ve 2008 y›l›nda
üretilmeye baﬂlanan Arçelik markal› Zero Power LCD TV almaya
hak kazanm›ﬂt›r.
Yenilikçi Ürün Ödülü alan LCD TV, televizyonlar›n bekleme
(Standby) konumunda ﬂebekeden çektikleri gücü s›f›rlayarak
dünyada bir ilke imza atm›ﬂ ve tüketici elektroni¤inde etkisini
hissettiren do¤ayla bar›ﬂ›k ürün kavram›n› TV ile bütünleﬂtirmiﬂtir.

EUSEW (European Union-Sustainable Energy Week)
Avrupa Birli¤i Sürdürülebilir Enerji Organizasyonu’na
sponsorlu¤umuz kabul edildi.
Avrupa Birli¤i’nin her y›l düzenledi¤i Sürdürülebilir Enerji
Haftas›’nda, sadece çevre ve enerji tüketiminde hassasiyet
gösteren markalar, çal›ﬂmalar› eﬂli¤inde sponsor olarak kabul
edildiler. Grundig markam›z da bu çerçevede Zero Standby'l›
ürünleri ile sponsor olarak lanse edildi.

2008 FAAL‹YET RAPORU
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ÖDÜLLER ve BAﬁARILAR

Rakiplerden farkl› k›lan özellikler:
Özellikle Avrupa pazar› için büyük önem taﬂ›yan IDTV teknolojileri,
MPEG-2 ve MPEG-4 s›k›ﬂt›rma teknolojileri rekabetçi ﬂasi tasar›mlar› ile
birleﬂtirilmiﬂ ve tüm ekran boyutlar›nda sunulmuﬂtur. Tek yongal› (Single
chip) ﬂasi üzerinde tasarlanan MPEG-4 s›k›ﬂt›rmal› TV'miz Kuzey Avrupa
ülkeleri için gerekli olan Terracom onay›n› alan ilk ürün olmuﬂtur.
Endüstriyel tasar›m ve mekanik teknolojilerdeki uzmanl›k ve tecrübenin
ürünlere yans›t›lmas› ile, bu tasar›mlar CES 2008 Design and Engineering
Innovation, iF Design, Red Dot gibi tüm dünyada tan›nan prestijli ödüllere
lay›k görülmüﬂlerdir.
Grundig Elektronik A.ﬁ. 2008’de 100 Hz Full HD TV, on alt› hoparlörlü
Sound Projektörlü TV ve Standby’da elektrik harcamayan Zero Power
LCD TV ve USB arayüzü sa¤layan Multimedia TV tasar›mlar›na imza
atarak teknolojide liderli¤ini kan›tlam›ﬂt›r.

Müﬂteri ve maliyet odakl›, “yal›n ve verimli üretim” hedefi ile çal›ﬂman›n
sonucu, Ar-Ge ürün geliﬂtirme maliyetlerini düﬂürmüﬂ, üretimde verimlilikte
ciddi art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
Kal›p teknolojisindeki geliﬂmeler kullan›larak, birden fazla model ayn›
yat›r›m içerisinde kalacak ﬂekilde Endüstriyel ve Mekanik Tasar›m
tan›mlanarak yat›r›m maliyetleri düﬂürülmüﬂtür. Kritik modellerde özel kal›p
teknikleri kullan›larak üretim verimlili¤ini art›racak önlemler al›nm›ﬂt›r.
Teknoloji karﬂ›lama seviyesi %80 seviyesine yükselmiﬂtir. Bu da uzmanlaﬂm›ﬂ
kadro kullan›m› ve do¤ru iﬂ birliklerinin yarat›lmas› ile gerçekleﬂmiﬂtir.

Grundig
Grundig markas›n›n yayg›n olarak kullan›m›n› sa¤lamak, Grundig
Elektronik A.ﬁ. büyüme stratejisinin en güçlü noktas›n› oluﬂturmaktad›r.
May›s 2004'te ﬁirket'in ‹ngiliz orta¤› Alba Plc ile %50-50 ortakl›k ile
sat›n ald›¤› Grundig Multimedia BV ﬂirketinin, ortakl›¤›n gerçekleﬂti¤i
tarihten bu yana uygulanan yeni pazarlama, marka konumlama ve
da¤›t›m stratejileri ile en büyük pazar› olan Almanya'da LCD pazar
pay›n›, 2008 y›l›nda %4,2 seviyesine taﬂ›m›ﬂt›r.
2008 y›l› içinde, ﬁirketimiz'in büyüme stratejileri do¤rultusunda, Alba
Europe Limited ﬁirketi'nin Grundig'de sahibi bulundu¤u ve ﬂirket
sermayesinin %50'sini temsil eden hisseleri alınmıﬂtır.
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Tüketici Elektroni¤i’nde, özellikle son y›llarda yaﬂanan analog teknolojiden
dijital teknolojiye geçiﬂ sürecinden, dünyaca ünlü birçok firma gibi
Grundig de etkilenmiﬂtir. Piyasalardaki bu geliﬂmelerin paralelinde yeniden
yap›land›rma çal›ﬂmalar› h›zland›r›lm›ﬂ, birçok konuda ürün performans›n›
geliﬂtirici projeler devreye al›nm›ﬂt›r.
Grundig için “Made for you” (Sizin için yap›ld›) slogan›yla uygun
fiyat-performans oran›n› tüketici gözünde ön plana ç›kararak, orta ve üst
segment marka konumlamas› hedeflenmiﬂtir. Halen yürütülmekte olan
projeler ile, ﬁirket organizasyonuna uygun ürün gam›n›, yönetim stratejileriyle
birleﬂtirerek pazardaki pay›n› art›rmaya devam etmeyi; orta ve üst
segmentte söz sahibi olmay› hedeflemektedir.

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

KAL‹TE YOLCULU⁄U

Grundig Elektronik A.ﬁ. taraf›ndan geliﬂtirilen ve üretilen bütün ürün
ve hizmetlerin kalitesi, güvenilirli¤i, ilgili tüm yasal mevzuatlara
uygunlu¤u ve müﬂteri memnuniyeti birinci derecede önem taﬂ›r.
Sürekli iyileﬂtirmeyi ﬂirket politikas› olarak benimseyen
Grundig Elektronik A.ﬁ., 2008 y›l›nda da üretim ve kalite süreçlerini
mükemmelli¤e taﬂ›yacak, müﬂteri memnuniyetini beklentilerin
üstünde karﬂ›layacak, çevreye ve topluma duyarl› iyileﬂtirme
ve uygulamalar konusunda önemli ad›mlar atm›ﬂt›r.
ﬁirket hedeflerine ulaﬂ›lmas›nda bir araç olarak kullan›lan TPM
(Toplam Verimli Üretim/Yönetim) metodolojisi ile verimlilik,
maliyet, kalite, motivasyon baﬂl›klar› alt›nda 2008 y›l›nda da
çeﬂitli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹yileﬂtirme faaliyetleri çerçevesinde tüm üretim çal›ﬂanlar›n›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen “Verimlilik, Maliyet ve Kalite”
kategorilerinde yap›lan Kaizen'ler, fabrikam›za önemli ölçüde
maddi kazanç sa¤lay›p, rekabet gücümüzün artmas›na katk›da
bulunmuﬂtur. “Moral, Çevre ve ‹ﬂ Güvenli¤i” kategorilerinde yer
alan Kaizen'ler çal›ﬂma ortam›n›n iyileﬂtirilmesinde, motivasyonun
artmas›nda önemli bir rol oynam›ﬂt›r.

ﬁirketimiz'in tüm faaliyetleri ISO 9001: 2000 standard›na uygun
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2004 standard›na uygun
Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: 2007 standard›na
uygun ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi taraf›ndan güvence
alt›ndad›r ve süreklili¤i sa¤lanmaktad›r. Bu sistemler ulusal ve
uluslararas› ba¤›ms›z denetçi kuruluﬂlar taraf›ndan denetlenerek
belgelendirilmiﬂtir. Bu kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lan periyodik ara
denetimlerle sistemin süreklili¤i kontrol alt›nda tutulmakta
olup, ilgili sistem belgelerinin devaml›l›¤› sa¤lanmaktad›r.
Grundig Elektronik A.ﬁ. taraf›ndan geliﬂtirilen ve üretilen bütün
ürün ve hizmetlerin kalitesi, güvenilirli¤i, ilgili tüm yasal mevzuatlara
uygunlu¤u ve müﬂteri memnuniyeti birinci derecede önem taﬂ›r.
Bu husus ﬂirket yönetimi ile birlikte, tüm çal›ﬂanlar taraf›ndan
desteklenmektedir.

TPM Süreklilik Ödülü'ne baﬂvurma karar› do¤rultusunda
JIPM - S firmas›ndan dan›ﬂmanl›k hizmeti al›nmaktad›r. Üçer ayl›k
periyodlarla ﬁirketimiz'i ziyaret eden dan›ﬂman›m›zdan TPM
çal›ﬂmalar› ile ilgili yap›lmas› gereken faaliyetler konusunda bilgi
al›nmaktad›r.
ﬁirketimiz'in temel politikas› “Topyekün Mükemmelleﬂme ve
Sürekli Geliﬂme“dir. Temel politikan›n uygulanmas›nda esas, tüm
çal›ﬂanlar›n kat›l›m› ile müﬂteri istek ve beklentilerini en üst düzeyde
karﬂ›layacak ürün ve hizmetleri planlamak, geliﬂtirmek, üretmek
ve en k›sa sürede pazara sunmakt›r. Kalite ve güvenilirlik,
müﬂterilerimizle uzun vadeli ve baﬂar›l› bir iﬂ birli¤i için gerekli
ﬂartlard›r.

2008 FAAL‹YET RAPORU
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KAL‹TE DÖNÜM NOKTALARI

Kalitede Kilometre Taﬂlar›...
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1983

Kalite Çemberleri e¤itimi ve uygulamalar›

1989

ISO 9001 çal›ﬂmalar›

1991

SGS Yarsley, ISO 9001 Kalite Sistemi Belgesi
Milli Savunma Bakanl›¤›, AQAP-110 Endüstriyel Kalite
Güvence Belgesi

1992

TSE, ISO 9001 Kalite Sistemi Belgesi

1993

Koç Toplam Kalite Süreci
BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi çal›ﬂmalar›

1994

Türkiye'de tüm sektörlerde ve dünyada kendi sektöründe
ilk kez al›nan SGS Yarsley
BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve Green
Dove (Yeﬂil Güvercin) Ödülü

1995

Türkiye'de ilk kez al›nan TSE - ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesi
Uluslararas› Kalitelendirme Projesi

1997

SGS Yarsley taraf›ndan BS 7750 Belgesi'nin
ISO 14001 Belgesi'ne dönüﬂtürülmesi
TPM sürecinin baﬂlat›lmas›

1999

TÜS‹AD - KalDer Kalite Baﬂar› Ödülü
ISO Çevre Büyük Ödülü
‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i (‹S‹G) Yönetim Sistemi
Standard› çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›lmas›
‹S‹G Politikas›'n›n oluﬂturulmas› (OHSAS 18001)

2001

SGS Yarsley, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi
TSE, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
Milli Savunma Bakanl›¤›, AQAP-110 Endüstriyel Kalite
Güvence Belgesi
TPM Mükemmellik Ödülü

2003

SGS Yarsley, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i
Sistemi Belgesi
TSE, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Sistemi
Belgesi

2004

SGS Yarsley, SA8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi ve
Belgesi

2005

SGS Yarsley, BS7799 Bilgi Güvenli¤i Yönetim
Sistemi ve Belgesi
BRC (British Retail Consortium) Standard› ve Belgesi
Red Dot Tasar›m Ödülü
What HI-FI Ses ve Görünüm Ödülü

2006

ROHS Süreci
Sony Green Partner
Interpro, Türkiye'de en h›zl› büyüyen IT ﬂirketi ödülü
Türk Patent Enstitüsü, Patent Ligi 4.’lük Ödülü
Good Design Ödülü

2007

ISO 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi
iF Design Ödülü
CES Tasar›m ve Yenilikçilik Ödülü
Red Dot Tasar›m Ödülü
Sony Green Partner
20. Alt›n Ambalaj Ödülü (TSE)
Worldstar Ambalaj Ödülü (World Packaging
Organisation)
OHSAS 18001: 2007 standard›na göre belgelendirme

2008

Sony Green Partner
Good Design 2008
iF Design Ödülü
Designpreis 2009 Ödülü’ne Aday
TES‹D 2008 Yenilikçi Ürün Ödülü

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK RAPORU
“Grundig Elektronik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›na ve topluma
de¤er katt›kça kendini de¤erli hisseder.”

ÇALIﬁANLAR,
SOSYAL B‹L‹NÇ VE ÇEVRE
Grundig Elektronik A.ﬁ., çevre, iﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i bilinci yüksek bir ﬂirket
olmaya kendini adam›ﬂt›r.

ﬁirket'in bugünlere ulaﬂmas›nda eme¤i geçen bütün çal›ﬂanlar›na Grundig
Elektronik A.ﬁ. ailesinin birer parças› gözüyle bak›lmaktad›r. 2008 y›l› Türkiye
ve yurtdıﬂı iﬂtiraklerinde çalıﬂan konsolide ortalama çal›ﬂan say›s› 1.987 kiﬂidir.
Bunun 658'i beyaz yakal›, 1.329'u da mavi yakal› çal›ﬂanlardan oluﬂmaktad›r.
ﬁirket'te MESS ile Türk Metal ‹ﬂ Sendikas› aras›nda 5 Aral›k 2008 tarihinde
imzalanan ve 1 Eylül 2008 - 31 A¤ustos 2010 dönemini kapsayan Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi hükümleri uygulanmaktad›r.
ﬁirket çal›ﬂanlar›na daha iyi hizmet verebilmek amac›yla kampüs içinde pek
çok sosyal olanak sa¤lanmaktad›r. Baz› test ve tahlillerin yap›ld›¤› Sa¤l›k
Hizmetleri Birimi, çal›ﬂanlar›n mesai saatleri içinde diﬂ tedavilerini
gerçekleﬂtirebildikleri Diﬂ Ünitesi, 70 çocuk kapasiteli kreﬂ, kafeterya, restoran
ve içinde kuaför, çiçekçi, bijuteri, terzi, kuru temizleme ve lostra salonunun
bulundu¤u çarﬂ›, hem gündelik ihtiyaçlar› karﬂ›lamay› hem de çal›ﬂanlar›n
motivasyonunu art›rmay› hedeflemektedir.
Çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›k ve güvenli¤ini her ﬂeyin üstünde tutan Grundig Elektronik A.ﬁ.,
OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikas›'n› sektörde
TSE'den ve SGS Yarsley'den alan ilk firmad›r. Fabrikada "s›f›r iﬂ kazas›"
hedefiyle uzun y›llard›r hassasiyetle uygulanan ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i faaliyetleri
için ﬁirket, iki kuruluﬂ (TSE ve SGS Yarsley) taraf›ndan belgelendirilmiﬂtir. Grundig
Elektronik A.ﬁ., ayr›ca SA8000 Sosyal Sorumluluk Standard›'na uygun yap›
oluﬂturmuﬂ ve SGS taraf›ndan yap›lan denetim sonucunda Sosyal Sorumluluk
Uygunluk Belgesi almaya hak kazanm›ﬂt›r.
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• Kurmuﬂ oldu¤u sosyal sorumluluk sistemini kal›c› hale getirip sürekli
geliﬂtirmeyi
• SA8000 standart gereklerine, ulusal ve uluslararas› yasal mevzuata
uymay› ve yorumlar›na sayg›l› olmay›
• Zorla çal›ﬂt›rmaya baﬂvurmamay›, her türlü bask› politikalar›n› ve bask›ya
dayal› disiplin uygulamalar›n› desteklememeyi
• Çocuk eme¤inden yararlanmamay› ve yararlan›lmas›n› desteklememeyi,
• Çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamay›
• E¤itimlerle, çal›ﬂanlar›n›n sürekli geliﬂmesini desteklemeyi
• ‹lgili tüm kay›tlar› oluﬂturmay› ve muhafaza etmeyi
• Etkin bir ﬂekilde dokümante edilmiﬂ ve belgeye ba¤lanm›ﬂ olan
Sosyal Sorumluluk Sistemi'ni, talep edildi¤inde ilgili taraflar›n eriﬂimine
(kamuoyu dahil) açmay› taahhüt etmektedir.

3.904

973

Grundig Elektronik A.ﬁ., çal›ﬂanlar›na, tüm paydaﬂlar›na ve topluma karﬂ› sosyal
sorumlulu¤unu yerine getirmek amac›yla,

Ortalama Çal›ﬂan Say›s›

2006

Sosyal Sorumluluk Politikas›

Beyaz Yaka

Kiﬂi Baﬂ› Ciro (Bin EURO)

Mavi Yaka

2006
283

2007
289

2008
342

OHSAS 18001: 2007 Standart olarak 2007 Temmuz ay›nda yay›mland›ktan
sonra bu yeni standarda göre ilk belgesini revize ettiren firma Grundig
Elektronik A.ﬁ. olmuﬂtur. A¤ustos 2007'de OHSAS 18001 belgesini yeni
standarda göre revize ettirmiﬂtir.
Çevre bilincini kurum kültürünün bir parças› haline getirmek Grundig
Elektronik A.ﬁ.'nin hem sosyal hem de ulusal sorumlulu¤udur. Öncelik, do¤ayla
dost üretim süreçlerini desteklemek ve at›k yönetimine hassasiyet göstermektir.

Çevre, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Politikas›
Grundig Elektronik A.ﬁ., çevre ve iﬂ sa¤l›¤› ile iﬂ güvenli¤i bilinci yüksek bir
ﬂirket olmaya kendini adam›ﬂ olarak, yat›r›mlar›n›n gerçekleﬂtirilmesinde, ürünlerin
geliﬂtirilmesinde, üretilmesinde ve paketlenmesinde aﬂa¤›daki hedeflerin
gerçekleﬂtirilmesini sa¤layacakt›r.
• Do¤al kaynaklar›n tüketimini azaltan metotlar› kullanmak, yeniden kullan›m
ve geri dönüﬂ operasyonlar›n› art›rmak
• Temel hedef olan “0” iﬂ kazas› hedefini yakalamak; havaya, topra¤a ve
suya verilen at›klar› en aza indirgemek
• Çevreye ve insan sa¤l›¤›na zararl› operasyonlar yerine, emniyetli ve çevre
dostu operasyonlar seçmek
• Tüm çevre, sa¤l›k, çal›ﬂma mevzuat›, tüzük ve yasalar›n› yak›ndan izleyerek
ba¤l› kalmak
• Yard›mc› sanayilerin ve tedarikçilerin çevre, iﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤ine karﬂ›
sorumlu kuruluﬂlar olmalar›n› teﬂvik etmek
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• Çevre, iﬂ güvenli¤i ve iﬂ sa¤l›¤› konular›nda tüm çal›ﬂanlar› e¤iterek
bilinçlendirmek
• Fabrika s›n›rlar› içerisinde çal›ﬂan personelin, taﬂeronun ve ziyarete
gelen tüm insanlar›n sa¤l›k ve güvenli¤ini sa¤lamak
• Makine, araç, cihaz, tezgâh, malzeme hareketleri, üretime yard›mc›
araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirgemek
• Çal›ﬂma ortam›n›n ﬂartlar›ndan do¤an potansiyel tehlikeleri minimuma
indirgemek, sa¤l›k aktivitelerini planlamak ve sa¤l›kl› çal›ﬂma ﬂartlar›n›
yaratmak
• Çevre ve iﬂ sa¤l›¤› ile iﬂ güvenli¤i konusundaki uygulamalar› ve
faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileﬂtirmeler planlamak ve
devreye almak

Atık Yönetimi
Ekolojik çevre bilinci, kuruluﬂundan bu yana kurum kültürümüzün bir
parças›d›r. ﬁirket çal›ﬂanlar›, geliﬂen teknolojiyi kullanarak hayat
standard›n› yükseltmenin, çevreye zarar verecek bilinçsiz ve y›k›c› bir
süreç olmas›n› engellemek üzere e¤itilmiﬂtir. ﬁirket, çevreyi ve do¤al
kaynaklar› korumay›, toplam kalite felsefesinin bir parças› olarak
görmekte ve gereklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Grundig
Elektronik A.ﬁ.'nin üretim sürecinde oluﬂan at›klar›n geri kazan›m›
sa¤lanmakta, geri kazan›m› mümkün olmayan at›klar›n bertaraf› da
yasal mevzuata uygun olarak yap›lmaktad›r.

Katı Atık Oluﬂumunun ve Hammadde Kullanımının
Azaltılması
ﬁirket, çevre bilinci kapsam›nda, strafor at›klar›n›, plastik at›klar›n› sahip
oldu¤u geri kazan›m ekipmanlar› ile tekrar hammadde olarak bir
miktar›n›n üretimde kullan›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, PCB üretimde
asit ve bak›r geri kazan›m ünitesi ile asidin üretimde tekrar kullan›lmas›,
bak›r›n da ayr›ﬂt›r›lmas› sa¤lanmaktad›r.

Çal›ﬂanlara uygun çal›ﬂma ortam›n›n sa¤lanmas› için, iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i risklerini azaltmaya yönelik çal›ﬂmalar yürütülmekte, gerekli
bölümlerde uygun koruyucu ekipmanlar›n kullan›m› sa¤lanmakta,
proses seçimlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i riskleri de¤erlendirilerek
prosesler seçilmektedir.

Tasarımda Çevresel Kriterlere Uyum
Dünya üzerindeki do¤al kaynaklar›n h›zla tükenmesi ve bozulan do¤al
dengenin olumsuz sonuçlar›, öncelikli olarak büyük çapta üretim yapan
ﬂirketlerin sorumlulu¤undad›r. Do¤aya ve çevreye sayg›l› üretimin
de¤erine inanan Grundig Elektronik A.ﬁ., kuruluﬂundan bu yana bütün
çal›ﬂanlar›n› ayn› bilinç çerçevesinde e¤itmiﬂtir. Çevre bilincinden ödün
vermeden üretim yapmay› ilke edinen ﬁirket, tasar›mda çevresel
kriterlere daima uyum sa¤lamaktad›r.
Bu do¤rultuda gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar aﬂa¤›daki gibidir:
• Mekanik tasar›mlarda geri dönüﬂümü mümkün olan malzemeler
seçilmektedir. Böylece plastik üretiminde daha az hammadde
kullan›lmas› ve tasar›m de¤iﬂiklikleri ile malzeme a¤›rl›klar›n›n
azalt›lmas› gibi faydalar sa¤lanmaktad›r.
• Elektronik tasar›mlarda elektromanyetik kirlilik kontrolü, standby ve
çal›ﬂma güç tüketiminin azalt›lmas› gibi kriterler göz önüne
al›nmaktad›r. Böylece üretilen ürünlerin kullan›m› s›ras›nda düﬂük
enerji tüketimi ile enerji tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Yeni ürünlerinde
standby güç tüketimini 0,1 W'›n alt›na indirmeyi baﬂarm›ﬂt›r.

Enerji Tasarrufu ve Uygulamaları
ﬁirketimiz çevreye olan duyarl›l›¤›na, 2008 y›l›nda enerji tasarrufuna
yönelik ürünlerinde ve üretimde yapt›¤› iyileﬂtirmelerle devam etmiﬂtir;
• Strafor üretiminde kullan›lan buhar kazanlar›nda yap›lan
iyileﬂtirmelerle %54 enerji tasarrufu, so¤utma kulelerinde yap›lan
iyileﬂtirmelerle %55 enerji tasarrufu sa¤lanm›ﬂt›r.

TV Baﬂ›na Bertaraf Edilen
Tehlikeli At›k Miktar›

• Plastik fabrikas›nda buhar kazan›ndaki iyileﬂtirme ile %10 yak›t
tasarrufu elde edilmiﬂtir.

0,5

• Yeni ürün gam›m›z ile geri dönüﬂtürülebilir malzeme kullan›m›
a¤›rl›kça %75'lerin üzerine ç›kart›lm›ﬂ, bekleme sürelerinde ve
enerji tüketiminde %50 enerji tasarrufu sa¤lanm›ﬂ, ürün a¤›rl›klar›
%45, ambalaj malzeme a¤›rl›¤› ise %25 oran›nda azalt›lm›ﬂt›r.
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KURUMSAL YÖNET‹M
‹LKELER‹'NE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne Uyum Beyan›
SPK taraf›ndan 04.07.2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve
Temmuz 2003'te kamuya aç›klanm›ﬂ olan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”nin
uygulanmas› ve hayata geçirilmesi; özellikle halka aç›k ﬂirketlerin kredibilitesi
ve finansman imkanlar› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim
kalitesini ortaya ç›karan söz konusu ilkeler ﬁirketimiz taraf›ndan benimsenmiﬂ
olup, uygulanmaktad›r.
SPK'n›n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant› karar› gere¤ince, ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›'nda (‹MKB) iﬂlem gören ﬂirketlerin 2004 y›l›na iliﬂkin
faaliyet raporlar›ndan baﬂlamak üzere, faaliyet raporlar›nda ve internet sitelerinde
söz konusu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlar›na yer vermeleri
uygun görülmüﬂtür. Buna göre Grundig Elektronik A.ﬁ. 2004 y›l›ndan itibaren
Faaliyet Raporu’na ve internet sitesine aﬂa¤›daki ilkelere uyum konusundaki
bilgileri eklemiﬂtir. 1999 y›l›nda yay›mlanan “OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”
2004 y›l›nda revize edilmiﬂ, SPK’da “2004 OECD Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”
ile Sermaye Piyasas› Kurulu “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” aras›ndaki uyumu
sa¤lamak amac›yla kendi ilkelerini güncellemiﬂtir. Grundig Elektronik A.ﬁ. 2008
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim ‹lkeleri do¤rultusunda
haz›rlanm›ﬂt›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi

• Yurt d›ﬂ›nda çeﬂitli kurumlar taraf›ndan düzenlenen konferanslara kat›larak
yat›r›mc›lar› bilgilendirmek
• Sermaye Piyasas› Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen de¤iﬂiklikleri
takip etmek ve ﬁirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak
• ﬁirket’in kurumsal internet sitesi (www.grundigelektronik.com.tr) içerisinde
yer alan yat›r›mc› iliﬂkileri bölümünün içeri¤ini Türkçe ve ‹ngilizce olarak
haz›rlamak, güncellenen verileri h›zl› bir ﬂekilde siteye eklemek ve pay
sahiplerinin ﬁirket ile ilgili bilgilere internet vas›tas›yla h›zl› ve kolay bir
biçimde ulaﬂmas›n› sa¤lamak
• Sermaye Piyasas› Kurulu, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu nezdinde ﬁirket'i temsil etmek

Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Konusunda Sorumlu Çal›ﬂanlar:
C. ﬁ. O¤uzhan Öztürk
Genel Müdür

ﬁirketimiz’de Finansman Bölümü bünyesinde bulunan Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler
Birimi, ﬁirket'in pay sahipli¤i, pay sahipleri ve potansiyel yat›r›mc›lar ile ilgili
iliﬂkilerini yürütmektedir. ﬁirketimiz’in temel amac›, pay sahiplerinin bilgi edinme
haklar›n›n adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sa¤lamakt›r. Yürütülen
baﬂl›ca faaliyetler ﬂunlard›r:

(0212) 872 13 00 / 1010
oguzhan.ozturk@beko.com.tr

• ﬁirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›ﬂ, gizli ve ticari s›r nitele¤indeki bilgiler
hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ﬁirket ile ilgili sözlü ve yaz›l› bilgi
taleplerini karﬂ›lamak

(0212) 872 13 00 / 4000
polat.sen@beko.com.tr

• Pay sahiplerine iliﬂkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n›
sa¤lamak
• Genel Kurul Toplant›s›’n›n yürürlükteki mevzuat ve Ana Sözleﬂme’ye uygun
olarak yap›lmas›n› sa¤lamak
• Genel Kurul Toplant›s›’nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar›
haz›rlamak ve oylama sonuçlar›n›n kayd› ile sonuçlarla ilgili raporlar›n talep
eden pay sahiplerine yollanmas›n› sa¤lamak
• ﬁirket'in yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda bireysel ve kurumsal yat›r›mc›larla gerçekleﬂtirilen
toplant›larda tan›t›m›n› yapmak
• ﬁirket hakk›nda de¤erlendirme yapan analistleri bilgilendirmek
• ﬁirket ve sektör hakk›nda araﬂt›rma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini
karﬂ›lamak
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• SPK'n›n Seri VIII, No:39 say›l› tebli¤i do¤rultusunda gerekli Özel Durum
Aç›klamalar›’n› ‹MKB ve SPK'ya bildirmek

Polat ﬁen
Grup Direktörü - Finans ve Mali ‹ﬂler

F. Bülent Alagöz
Finansman Yöneticisi
(0212) 872 13 00 / 4300
bulent.alagoz@beko.com.tr
Deniz K. Durgun
Finansman Uzman›
(0212) 872 13 00 / 4303
deniz.durgun@beko.com.tr
Demet Y›lmaz
Finansman Eleman›
(0212) 872 13 00 / 4309
demet.yilmaz@beko.com.tr
Faks: (0212) 872 12 98

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n
Kullan›m›
ﬁirketimiz’de, bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay
sahipleri aras›nda ayr›m yap›lmamaktad›r. Pay sahiplerinin bilgi
edinme haklar›n›n geniﬂletilmesi ve haklar›n›n sa¤l›kl› olarak
kullan›labilmesi amac›yla, mali tablolar›n yan› s›ra gerekli bilgi ve
belgeler güncel ﬂekilde elektronik ortamda Türkçe ve ‹ngilizce olarak
pay sahiplerinin kullan›m›na sunulmaktad›r.
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen çok say›da yaz›l› ve sözlü
bilgi talepleri, Sermaye Piyasas› Mevzuat› dahilinde ortaklar aras›nda
hiçbir ayr›m gözetmeksizin, sözlü veya yaz›l› olarak yan›tlanm›ﬂt›r.
2008 y›l›nda pay sahiplerinin ﬁirket merkezinde yürütülen iﬂlemleri
d›ﬂ›nda, bilgi amaçl› olarak ﬁirketimiz’e baﬂvuran arac› kurum, fonlar
ve bireysel yat›r›mc›n›n toplam say›s› 50 civar›ndad›r. Kamuyu
Ayd›nlatma Projesi (KAP) kapsam›nda, ﬁirket bünyesindeki gerekli
çal›ﬂmalar bitirilmiﬂtir. Ayr›ca KAP (Kamuyu Ayd›nlatma Projesi)
kapsam›nda, SPK ve ‹MKB'ye göndermek zorunda oldu¤umuz özel
durum aç›klamalar›, mali tablolar ve ﬁirket hakk›ndaki di¤er bilgiler
de elektronik ortamda elektronik imzal› olarak gönderilmektedir.
Web sitemizde mali tablolar›n yan› s›ra pay sahiplerinin haklar›n›
kullan›m›n› etkileyecek her türlü bilgi güncellenerek kullan›ma
sunulmuﬂtur.
ﬁirketimiz, sermaye piyasas› araçlar›n›n kayden izlenmesi amac›yla
kurulan Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ.'ye üye olarak ve ‹MKB'de iﬂlem
gören ﬁirketimiz hisse senetleri kaydileﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca Merkezi
Kay›t Kuruluﬂu nezdinde pay sahiplerimizin iﬂlemlerinin yerine
getirilmesi amac›yla, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. ile
yap›lan anlaﬂmayla, tüm Yap› ve Kredi Bankas› ﬂubelerinden kâr
pay› tahsilatlar› ve sermaye art›r›m iﬂlemleri ile hesap açma iﬂlemlerini
yerine getirmeleri sa¤lanmaktad›r.
ﬁirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen ba¤›ms›z denetim
kuruluﬂu, Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member of PricewaterhouseCoopers) ve
Genel Kurul'da seçilen denetçiler taraf›ndan periyodik olarak
denetlenmektedir. ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nde özel denetçi atanmas›na
iliﬂkin bir düzenleme bulunmamakta olup dönem içinde özel denetçi
atanmas›na yönelik bir talep gelmemiﬂtir.

4. Genel Kurul Bilgileri
2007 y›l› sonuçlar›n›n ibra edildi¤i Genel Kurulumuz 3 Nisan 2008
tarihinde “Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe ‹stanbul”
adresinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Toplant›m›z Hazirun Cetveli’nde belirtildi¤i
gibi ço¤unlukla toplanm›ﬂ, çeﬂitli bireysel pay sahipleri ve bas›n
mensuplar› da toplant›m›za ilgi göstermiﬂlerdir. ﬁirket sermayesini
temsil eden 34.800.000.000 adet hisseden, 29.966.174.739
adet hisse temsil edilmiﬂtir (%86.1). ﬁirket pay sahipleri, menfaat
sahipleri ve medya toplant›ya kat›lm›ﬂt›r. Genel Kurul Toplant›s›
süresince pay sahipleri taraf›ndan yöneltilen sorular yan›tlanm›ﬂt›r.
• Genel Kurulumuz’un tarih, yer ve gündemi tüm yurt çap›nda
yayg›n iki gazete ile Ticaret Sicil Gazetesi ve özel durum
aç›klamalar› ile asgari üç hafta önceden kamuoyuna duyurulmuﬂtur.
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• Tüm bildirimlerde, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uyulmaktad›r.
• 2008 y›l›na ait faaliyet raporu dahil, mali tablolar, Genel Kurul
ile ilgili haz›rlanan gündem maddesi, Ana Sözleﬂme'de yap›lan
de¤iﬂiklikler ve Ana Sözleﬂme'nin son hali, Genel Kurul Toplant›s›'na
davet tarihinden itibaren ﬁirket merkezi ile web sitemizde, pay
sahiplerinin en rahat ﬂekilde ulaﬂabilece¤i yerlerde incelemeye
aç›k tutulmaktad›r.
• Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vas›tas›yla temsil ettirecekler
için vekaletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve web
sitemizde bulunmaktad›r.
• 2008 y›l›nda pay sahipleri taraf›ndan, gündeme madde eklenmesi
hakk›nda herhangi bir talep ﬁirketimiz’e ulaﬂmam›ﬂt›r.
SPK düzenlemeleri uyar›nca, mali tablolar›n hesap dönemi sonundan
itibaren 14 hafta içinde kamuya aç›klanmas› gerekmektedir. Ancak,
ﬁirketimiz mali tablolar›n› daha k›sa bir sürede aç›klayabilmektedir.
2008 y›l› sonuna ait mali tablolar›m›z da 9'uncu hafta içerisinde
aç›klanm›ﬂt›r. Sonuçlar›n aç›klanmas›n› takiben, Genel Kurul çal›ﬂmalar›
baﬂlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmas›n›n ard›ndan
Genel Kurul toplanmaktad›r.
2008 y›l›na ait faaliyet raporu Genel Kurul'dan 15 gün önce ﬁirket
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine aç›lm›ﬂt›r. ﬁirketimiz Genel
Kurulu, 2007 y›l› faaliyetleri için 3 Nisan 2008 tarihinde
gerçekleﬂtirilmiﬂ, 2008 y›l› faaliyetleri için ise 25 Mart 2009 tarihi
belirlenmiﬂtir. Genel Kurul'a davet, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye
Piyasas› Kanunu ve ﬁirket Ana Sözleﬂmesi hükümlerine göre Yönetim
Kurulu'nca yap›lmaktad›r. Genel Kurul'un yap›lmas› için Yönetim
Kurulu Karar› al›nd›¤›nda ‹MKB ve SPK'ya aç›klamalar yap›larak
kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Önemli tutarda mal varl›¤› sat›n al›m›, kiralanmas› gibi kararlar ile
ilgili yetki Ana Sözleﬂmemiz’e göre Genel Kurul taraf›ndan Yönetim
Kurulu'na verilmektedir.
Genel Kurul tutanaklar› ﬁirketimiz web sitesi www.grundigelektronik.com.tr
adresinde yer alacak olup ayr›ca bu tutanaklar ﬁirket merkezinde
hissedarlar›m›z›n incelenmesine aç›kt›r ve talep edenlere verilmektedir.
Genel Kurul Toplant›lar›m›z, pay sahipleri aras›nda eﬂitsizli¤e yol
açmayacak ﬂekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle
ve en az karmaﬂ›k usulde yap›lmaktad›r. Ayr›ca yabanc› pay
sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakk›nda
bilgilendirilmesi amac›yla gerek duyacaklar› tüm dokümanlar
‹ngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerimizin takas
ve saklama iﬂlemlerini yapan bankalar arac›l›¤› ile gönderimi
yap›lmaktad›r.
Genel Kurul'da giriﬂ kart› alm›ﬂ her hissedar ﬁirket faaliyetleri hakk›nda
görüﬂ belirtip ﬁirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte
ve kendisine yan›t verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul
toplant›s›nda gündem metinleri hakk›ndaki oy kullan›mlar› tutana¤a
geçirilmektedir. Toplant›da her gündem maddesi ayr› ayr›
oylanmaktad›r. Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Hükümet
Komiseri gözetiminde yap›lmaktad›r.

33

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Genel Kurul Toplant›lar›’nda oy kullanma prosedürü, toplant› baﬂlang›c›nda
pay sahiplerine duyurulmakta ve pay sahiplerine oy haklar›n› en kolay ﬂekilde
kullanma f›rsat› sa¤lanmaktad›r. ﬁirketimizde oy haklar›n›n kullan›m›na yönelik
olarak Ana Sözleﬂmemiz’de bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Ortaklar›m›z
aras›nda ﬁirketimiz iﬂtiraki olan tüzel kiﬂi yer almamaktad›r. Az›nl›k paylar›
direkt veya vekiller arac›¤›yla Genel Kurul'da temsil edilebilmektedir.
Birikimli oy kullanma yöntemine Ana Sözleﬂmemiz’de yer verilmemiﬂtir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Kâr da¤›t›m›nda Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin
menfaatleri ve ﬁirket menfaatleri aras›nda dengeli ve tutarl› bir politika
izlenmektedir. Mevzuat ve yat›r›m ihtiyaçlar›m›z olanak verdi¤i sürece, Yönetim
Kurulu taraf›ndan Genel Kurul onay›na sunulacak kâr pay› tutarlar›n›n uzun
vadeli ortalamas›n›n, ﬁirketimiz y›ll›k da¤›t›labilir kâr›n›n %50'sinden az olmamas›
hedeflenmektedir.

ﬁirketimiz’in Yönetim Kurulu, ﬁirket Yönetimi, atama ve ayr›lmalar aﬂa¤›daki
gibidir:

Yönetim Kurulu 2008
Rahmi M. Koç
Baﬂkan
Dr. Bülent Bulgurlu
Baﬂkan Vekili
Temel K. Atay*
Üye
Ayd›n ‹. Çubukçu*
Üye
A. Zafer ‹ncecik
Üye

Kâr›n da¤›t›m› SPK tebli¤lerine istinaden nakden veya bedelsiz hisse ﬂeklinde
olabilecektir. ﬁirket kâr›na kat›l›m konusunda Ana Sözleﬂmemiz’de imtiyaz
bulunmamaktad›r.

A. Gündüz Özdemir
Üye

ﬁirketimiz Ana Sözleﬂmesi'nde kâr pay› avans› da¤›t›labilece¤i hakk›nda
hüküm bulunmaktad›r.

Fatih K. Ebiçlio¤lu
Üye

ﬁirketimiz 2008 yılında, çeﬂitli kamu kuruluﬂlarına, üniversitelere, okullara ve
vakıflara 56.668 YTL tutarında ba¤ıﬂ yapmıﬂtır.

C. ﬁ. O¤uzhan Öztürk
Üye
Denetim Kurulu Üyeleri

7. Paylar›n Devri
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nde pay sahiplerinin pay devrini k›s›tlay›c› hükümler
yer almamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA ve ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
SPK'n›n yay›mlad›¤› Seri: VIII No: 39 Say›l› Tebli¤i uyar›nca özel durumlar
kamuya aç›klanmaktad›r. ﬁirket'in sermaye piyasas› araçlar›na etki etme
ihtimali bulunan geliﬂmeler mevzuat ile belirlenen süre içinde zaman
geçirmeksizin kamuya aç›klan›r. Yap›lan aç›klamalar ile ilgili olarak sonradan
ortaya ç›kan de¤iﬂiklikler ve geliﬂmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya
duyurulmaktad›r.
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Ahmet Sönmez
Kemal Uzun
*Temel K. Atay ve Ayd›n ‹. Çubukçu ayn› zamanda Denetim Komitesi Üyeleri’dir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleﬂmemiz paralelinde Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'nda her y›l yeniden belirlenir. Bu çerçevede tüm üyelerimiz, 3 Nisan
2008 tarihinden geçerli olmak üzere görev alm›ﬂlard›r.

Yönetim 2008 (31.12.2008)
C. ﬁ. O¤uzhan Öztürk
Genel Müdür
‹ﬂ yaﬂam›na 1982 y›l›nda ‹TÜ Malzeme Bilimleri Enstitüsü'nde Araﬂt›rma
Görevlisi olarak baﬂlayan Öztürk, 20 Ekim 2006'dan bu yana Grundig
Elektronik A.ﬁ.'de Genel Müdür görevini yürütmektedir.

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

A. Ercan ﬁenolur
Genel Müdür Yard›mc›s›, Üretim
‹ﬂ yaﬂam›na 1975 y›l›nda PTT ‹stanbul Baﬂmüdürlü¤ü'nde Proje
Mühendisi olarak baﬂlayan ﬁenolur, 1979 y›l›ndan beri Grundig
Elektronik A.ﬁ.'de görev yapmakta, 2005'ten bu yana Üretim Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevini yürütmektedir.
Erkan Duysal
Direktör, Ar-Ge
‹ﬂ yaﬂam›na 1988 y›l›nda Miami Üniversitesi'nde Araﬂt›rma Görevlisi
olarak baﬂlayan Duysal, 2006 y›l›ndan beri Grundig Elektronik
A.ﬁ.'de görev yapmakta, 01 A¤ustos 2007'den bu yana Ar-Ge
Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
Polat ﬁen
Grup Direktörü, Finans ve Mali ‹ﬂler
‹ﬂ yaﬂam›na 2000 y›l›nda Koç Holding A.ﬁ. Denetim Grubu
Baﬂkanl›¤›'nda Denetim Asistan› olarak baﬂlayan ﬁen, Grundig
Elektronik A.ﬁ.'de 10 Kas›m 2008'den bu yana Finans ve Mali ‹ﬂler
Grup Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
ﬁemsettin Eksert
Genel Müdür - Grundig Intermedia GmbH

*Atama 2008
Finans ve Mali ‹ﬂler Grup Direktörü-Polat ﬁen
(10 Kas›m 2008 tarihi itibar›yla bu pozisyona atanm›ﬂt›r.)
Yap›lan tüm özel durum aç›klamalar›n›n Türkçe orijinalleri eﬂ zamanl›
olarak ﬁirket'in internet sitesinde ve KAP'da yay›mlanmaktad›r.
ﬁirket d›ﬂ›ndan yöneltilen sorular, sorunun içeri¤ine göre ﬁirket üst
yönetimi ya da bu kiﬂilerin bilgisi ve yetki s›n›rlar› içerisinde olmak
üzere Finansman Bölümü bünyesindeki yetkili çal›ﬂanlar taraf›ndan
cevapland›r›lmaktad›r.
Mali tablolar›m›z ve dipnotlar› konsolide bazda SPK'n›n Seri: XI,
No: 29 Tebli¤i kapsam›nda konsolide olarak haz›rlanmakta,
ba¤›ms›z denetimden geçirilmekte ve kamuya aç›klanmaktad›r.
Faaliyet Raporlar›m›z, Sermaye Piyasas› Mevzuat›'na, SPK
düzenlemelerine ve SPK'n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 2. Bölümü'nün
3.2.2. ilkelerine uygun olarak haz›rlanmaktad›r.

2008 FAAL‹YET RAPORU

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ. B‹LG‹LEND‹RME
POL‹T‹KASI
Amaç:
Grundig Elektronik, Tüketici Elektroni¤i'nde Türkiye ve Avrupa'n›n
önemli oyunculardan biri olarak, Sermaye Piyasas› Mevzuat› hükümleri
ve di¤er kanunlara uygun bir ﬂekilde pay ve menfaat sahiplerinin,
ﬂirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eﬂit, ﬂeffaf, eksiksiz, do¤ru
ve anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde bilgilendirilmesi politikas› izlemektedir.
Bilgilendirme politikas›nda amaç, ﬁirket’in geçmiﬂ performans›n›,
gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari s›r niteli¤indeki bilgiler
haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla,
mevcut ve potansiyel yat›r›mc›larla ve pay sahipleriyle eﬂit bir biçimde
paylaﬂmak, Grundig Elektronik'e ait finansal bilgileri genel kabul
gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasas› Hükümleri
çerçevesinde do¤ru, adil, zaman›nda ve detayl› bir ﬂekilde ilan
ederek; sürekli, etkin ve aç›k bir iletiﬂimle paylaﬂmakt›r.
Grundig Elektronik aktif ve ﬂeffaf bir bilgilendirme politikas› izlerken;
kamuyu ayd›nlatmaya iliﬂkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasas›
Mevzuat›'na ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› düzenlemelerine
uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde
en etkin iletiﬂim politikas›n› uygulamay› amaçlamaktad›r.
Yetki ve Sorumluluk:
ﬁirket bilgilendirme politikas› Yönetim Kurulu taraf›ndan oluﬂturularak
onaylanm›ﬂt›r. Grundig Elektronik'te kamunun ayd›nlat›lmas› ve
bilgilendirme politikas›n›n izlenmesi, gözetimi ve geliﬂtirilmesi Yönetim
Kurulu'nun yetki ve sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bilgilendirme fonksiyonunun
koordinasyonu için Finans ve Mali ‹ﬂler Grup Direktörü baﬂkanl›¤›nda;
Finansman Yöneticili¤i yetkilendirilmiﬂtir. Söz konusu yetkililer Yönetim
Kurulu ve Denetim Komitesi ile yak›n iﬂ birli¤i içinde sorumluluklar›n›
yerine getirirler.
Yöntem ve Araçlar:
Sermaye Piyasas› Mevzuat›, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ve
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Grundig Elektronik
kamuyu ayd›nlatma ve bilgilendirme politikas›n› belirlerken aﬂa¤›daki
yöntem ve araçlar›n kullan›laca¤›n› tespit etmiﬂtir:
1. ‹MKB'ye iletilen özel durum aç›klamalar› (Söz konusu
aç›klamalar›n ayn› zamanda ‹ngilizce tercümeleri yurtd›ﬂ›
yat›r›mc›lar için internet sitesinde yay›nlan›r).
2. Periyodik olarak ‹MKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotlar›,
ba¤›ms›z denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar
ayn› zamanda internet sitesinden istenildi¤i anda
ulaﬂ›labilinecek ﬂekilde yay›nlanmaktad›r. Faaliyet raporlar› ve
finansal sunumlar da periyodik olarak internet sitesi arac›l›¤› ile
aç›klanmaktad›r).
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3. Y›ll›k faaliyet raporlar› (Söz konusu raporlar gerek bas›l› olarak gerekse
internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktad›r).
4. Kurumsal internet sitesi (www.grundigelektronik.com.tr)
5. T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vas›tas›yla yap›lan ilanlar
ve duyurular
6. Yaz›l› ve görsel medya vas›tas›yla y›l içerisinde önemli geliﬂmelere
paralel olarak yap›lan bas›n aç›klamalar›
7. Yat›r›mc› ve analistlerle yüz yüze ya da telefon ile yap›lan görüﬂmeler
8. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletiﬂim araçlar› vas›tas›yla yap›lan
iletiﬂim yöntem ve araçlar›
Özel Durum Aç›klamalar›:
Grundig Elektronik özel durum aç›klamalar› Finansman Yöneticili¤i taraf›ndan
haz›rlan›r, prensip olarak Genel Müdür veya Finans ve Mali ‹ﬂler Grup
Direktörü ile Finansman Yöneticisi taraf›ndan imzalanarak ‹MKB'ye bildirilir.
‹lgili kiﬂilerden birinin olmamas› durumunda Genel Müdür Yard›mc›s› veya
Genel Muhasebe Yöneticisi imza konusunda yetkilidir. Özel durum
aç›klamalar› ‹MKB'ye faks yoluyla iletilir. Özel durum aç›klamalar› ayr›ca
KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir ve ﬁirketimiz’in internet
sitesinde ilan edilir.
Mali Tablolar›n Kamuya Aç›klanmas›:
Grundig Elektronik'in mali tablolar› Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
belirlenmiﬂ hükümler çerçevesinde haz›rlan›r ve Uluslararas› Denetim
Standartlar›’na göre ba¤›ms›z denetimden geçirilir ve kamuya aç›klan›r.
Mali tablolar ve dipnotlar› kamuya aç›klanmadan önce Sermaye Piyasas›
mevzuat› çerçevesinde Denetim Komitesi'nden al›nan uygunluk görüﬂüyle
Yönetim Kurulu'nun onay›na sunulur ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Muhasebe Yöneticisi taraf›ndan do¤ruluk beyan› imzaland›ktan sonra
mali tablolar, dipnotlar› ve ba¤›ms›z denetim raporu Sermaye Piyasas›
Kanunu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› düzenlemeleri do¤rultusunda
‹MKB'ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlar›na Türkçe ve ‹ngilizce olarak
ve geriye dönük bir ﬂekilde Grundig Elektronik Yat›r›mc› ‹liﬂkileri internet
sitesinden ulaﬂ›labilir. Ayr›ca Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi finansallar›n
daha iyi aç›klanmas›n› teminen periyodik olarak bilgi notlar› ya da finansal
veri ve rasyolara iliﬂkin sunumlar haz›rlayarak internet sitesinde
yay›nlamaktad›r.
Faaliyet Raporu:
Faaliyet Raporunun içeri¤i uluslararas› standartlara; Sermaye Piyasas›
mevzuat›na ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun olarak
haz›rlanmaktad›r. Faaliyet raporu haz›rland›ktan sonra Yönetim Kurulu'nun
onay›ndan geçirilir ve internet sitesi arac›l›¤› ile Türkçe ve ‹ngilizce olarak
kamuya aç›klan›r. Ayr›ca bas›lm›ﬂ kopyalar ve CD format›nda haz›rlanan
kopyalar Grundig Elektronik Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi’nden temin
edilebilir.
Kurumsal ‹nternet Sitesi:
Grundig Elektronik internet sitesi, detayl› içeri¤i ve pay sahiplerinin hisse
performans›n› izlemesini kolaylaﬂt›r›c› grafik ile tüm menfaat sahipleri için
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bir platform niteli¤i taﬂ›maktad›r. ‹nternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük
k›sm› hem Türkçe hem ‹ngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yan›
s›ra analiz ve de¤erlendirmelere, geçmiﬂe dönük bilgilere ve tarihçeye
de yer verilmektedir. ‹nternet sitesinde izlenebilecek önemli baﬂl›klar
aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal kimli¤e iliﬂkin detayl› bilgiler
Vizyon ve misyon
Yönetim Kurulu üyeleri ve ﬂirket üst yönetimi hakk›nda bilgi
ﬁirket’in organizasyonu ve ortakl›k yap›s›
ﬁirket ana sözleﬂmesi
Ticaret sicil bilgileri
Finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporlar›
SPK Özel Durum Aç›klamalar›
Hisse senedi ve performans›na iliﬂkin bilgi ve grafikler
Yat›r›mc›lara yap›lan sunumlar
ﬁirket’i de¤erlendiren analistlere iliﬂkin bilgiler ve analist raporlar›
Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konular› hakk›nda
aç›klamalar
Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli
Vekâletname örne¤i
Kurumsal Yönetim uygulamalar› ve uyum raporu
Kâr da¤›t›m politikas›, tarihçesi ve sermaye art›r›mlar›
Bilgilendirme politikas›
S›kça sorulan sorular bölümü
Kurumsal sosyal sorumlulu¤a iliﬂkin detayl› bilgiler

T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vas›tas›yla Yap›lan
‹lanlar ve Duyurular:
Sermaye Piyasas› Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleﬂmemiz gere¤i;
Genel Kurul, Sermaye art›r›m›na iliﬂkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili
Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vas›tas› ile yap›lmaktad›r.
Yaz›l› ve görsel medya vas›tas›yla y›l içerisinde önemli geliﬂmelere paralel
olarak yap›lan bas›n aç›klamalar›:
Grundig Elektronik taraf›ndan, y›l içinde yaﬂanan önemli geliﬂmeler
do¤rultusunda, yaz›l› ve görsel medyaya kontrollü haber ak›ﬂ› sa¤lanarak,
kamuoyu detayl› biçimde bilgilendirilir. Grundig Elektronik, y›l içinde,
geliﬂmelerin içeri¤ine ba¤l› olarak bas›n ve kamuoyu bilgilendirme toplant›lar›
düzenler. Bu toplant›larda, Grundig Elektronik Genel Müdür'ü veya üst
yönetimden ilgili temsilciler, yaz›l› ve görsel medyadan davet edilen bas›n
mensuplar›na Grundig Elektronik ile ilgili genel geliﬂmeleri yans›tan detayl›
ve bilgilendirici bir sunum yapar, bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlar.
Yaﬂanan geliﬂmenin içeri¤ine ba¤l› olarak, bu bilgilendirme bas›n toplant›s›
yolu ile de yap›labilir. Bas›n taraf›ndan, yaﬂanan çeﬂitli geliﬂmeler ve
genel ak›ﬂ ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yaz›l› olarak
de¤erlendirmeye al›n›r ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yan›t verilir.

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

Yat›r›mc› ve Analistlerle Yap›lan Görüﬂmeler:
Grundig Elektronik'te gerek mevcut gerekse potansiyel pay
sahipleri ile iliﬂkilerin düzenli bir ﬂekilde yürütülmesi, yat›r›mc›
sorular›n›n en verimli ﬂekilde cevaplanmas› ve ﬂirket de¤erinin
art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yürütülmesi için Finans ve Mali
‹ﬂler Grup Direktörlü¤ü bünyesinde Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
oluﬂturulmuﬂtur. Pay Sahipleri ile iliﬂkiler bu birim vas›tas›yla
yürütülmektedir.
Grundig Elektronik'in operasyonel ve mali performans›n›n; vizyon,
strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi ﬂekilde anlat›lmas›n›
teminen ﬁirket üst yöneticileri ve Pay Sahipleri ile ‹liﬂkileri Birimi
arac› kurumlarla, analistlerle ve yat›r›mc›larla görüﬂmekte ve
Grundig Elektronik'in en iyi ﬂekilde tan›t›m›n›n yap›lmas› amac›yla
sunumlar ve özet bilgiler haz›rlamaktad›r. Pay sahiplerinden gelen
tüm toplant› taleplerine olumlu yan›t verilmekte; mümkün olan en
üst düzeyde görüﬂme yapma olana¤› sa¤lanmaktad›r. Düzenli
olarak güncellenen internet sitesindeki yat›r›mc› sunuﬂu ile de pay
sahiplerinin ve analistlerin ﬁirket’e dair geliﬂmeleri yak›ndan takip
edebilmeleri sa¤lanmaktad›r.
‹leriye Dönük Beyanatlarla ilgili Aç›klamalar:
Bilgilendirme politikalar› ile ilgili olarak zaman zaman Grundig
Elektronik ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. ﬁirket’in yaz›l›
dokümanlar›nda yer alan ileriye dönük beyanatlar belli
varsay›mlara göre yap›lmaktad›r; riskler, belirsizlikler ve di¤er
faktörlerden dolay› gerçekleﬂen sonuçlar ileriye dönük
beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farkl›l›k
do¤urabilir; bu konuda yat›r›mc› toplulu¤u uyar›lmaktad›r.
Ortakl›k Hakk›ndaki Haber ve Söylentilerin Takibi:
ﬁirket, yurt içinde anlaﬂt›¤› medya takip ajans›yla yaz›l› ve görsel
medyay› günlük olarak takip etmektedir. ‹lgili haberler üst yönetime
her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeri¤i kontrol edilmektedir.
Ayr›ca üst yönetim, Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi ve kurumsal
iletiﬂim çal›ﬂanlar›nda bulunan ve abonesi oldu¤umuz Reuters
gibi veri da¤›t›m ﬂirketleri ile de yurtiçi ve yurtd›ﬂ› haberler takip
edilmektedir.
ﬁirket bas›n-yay›n organlar›nda ç›kan ancak Tebli¤ uyar›nca özel
durum aç›klamas› yap›lmas› yükümlülü¤ü do¤urmayan fakat
ortakl›k taraf›ndan söz konusu haber ve söylentilere iliﬂkin bir
aç›klama yapmak isterse, konu Finans ve Mali ‹ﬂler Grup Direktörü
taraf›ndan gündeme getirilir ve aç›klama yap›labilir.
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‹dari Sorumlulu¤u Bulunan Kiﬂilerin Belirlenmesinde Kullan›lan
Kriterler:
‹çsel bilgilere eriﬂimi bulunan idari sorumlulu¤a sahip kiﬂiler,
ulaﬂabildikleri bilginin kapsam›na göre belirlenirler.
Buna göre, ﬁirket’in iﬂlerinin sadece bir bölümü hakk›nda detayl›
bilgiye sahip olan ve bütüne iliﬂkin bilgileri k›s›tl› olan yönetici ve
di¤er personel içsel bilgilere ulaﬂan kiﬂi kapsam›nda
de¤erlendirilmez.
Ancak, ﬁirket’in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili de¤il,
gelecek planlar› ile ilgili de detayl› bilgiye sahip olan, Yönetim
Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›s› ve
Direktörler içsel bilgilere eriﬂebilir personel kapsam›nda
de¤erlendirilirler.
Bu kriterlere göre haz›rlanan liste, SPK'n›n ilgili tebli¤ hükümlerine
uygun olarak kamu ile paylaﬂ›l›r.
Kamuya Aç›klanmas› Gereken Bilgilerin Gizlili¤inin
Sa¤lanmas›:
ﬁeffafl›k ile ﬁirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki dengeyi
sa¤lamada tüm ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n içeriden ö¤renilen bilgilerin
kullan›m›yla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir.
‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için gerekli
her türlü tedbir al›nmaktad›r. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum
Raporundaki “Etik Kurallar” Grundig Elektronik A.ﬁ. çal›ﬂanlar›n›n
iﬂ hayat›ndaki davran›ﬂ biçimlerini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Çal›ﬂma süresince ö¤renilen, ﬁirket'e ait, gerekli kiﬂiler d›ﬂ›nda
bilinmesi ﬁirketçe arzu edilmeyen, ticari s›r olarak nitelendirilebilecek
bilgiler “ﬁirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çal›ﬂanlar Grundig
Elektronik A.ﬁ.'de çal›ﬂ›rken ve sonras›nda ﬁirket bilgisini korurlar,
do¤rudan veya dolayl› olarak kullanmazlar. Hiçbir Grundig
Elektronik A.ﬁ. çal›ﬂan› görevi nedeniyle içeriden ald›¤› bilgilere
dayanarak Grundig Elektronik A.ﬁ. veya di¤er bir Koç Grubu
ﬂirketine ait hisse senetlerinin al›m sat›m›yla kazanç yaratacak
faaliyette bulunamaz.
Grundig Elektronik, dönemsel sonuçlar›na iliﬂkin resmi aç›klaman›n
yap›lmas›ndan önce ﬁirket yöneticilerinin analist, yat›r›mc› ve arac›
kurumlarla görüﬂmekten imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem"
uygulamas› yürütür. Sessiz Dönem, y›l sonu sonuçlar›n›n
duyurulmas›ndan üç hafta önce ve çeyrek dönem sonuçlar›n
duyurulmas›ndan iki hafta önce baﬂlamaktad›r.
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9. Özel Durum Aç›klamalar›
ﬁirketimiz 2008 y›l›nda 30 adet özel durum aç›klamas› yapm›ﬂt›r. SPK ve
‹MKB taraf›ndan ek aç›klama istenen durum olmam›ﬂt›r. Özel Durum Aç›klamalar›
kanunun öngördü¤ü süreçte yap›ld›¤›ndan SPK taraf›ndan yapt›r›m
uygulanmam›ﬂt›r.

ﬁirket faaliyet raporunda içeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂi
kapsam›ndaki Üst Yönetimi temsil eden kiﬂiler Ticaret Sicili'ne kay›tl›d›r ve ilgili
Yönetim Kurulu kararlar› özel durum aç›klamas› ile ‹MKB ve SPK aracl›¤›yla
kamuya duyurulmuﬂtur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Yat›r›mc› iliﬂkilerini daha etkin ve h›zl› bir ﬂekilde sürdürebilmek amac›yla resmi
web sitemiz www.grundigelektronik.com.tr adresinde, Türkçe ve ‹ngilizce
olarak SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. bölüm madde 1.11.5'te say›lan bilgilere
yer verilmektedir.

ﬁirket ile ilgili menfaat sahipleri esas itibariyle ﬁirket ile do¤rudan iliﬂki içinde
bulunan üçüncü kiﬂileri ifade etmek için kullan›lm›ﬂt›r. Menfaat sahipleri
kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplant›lara davet edilerek veya
telekomünikasyon araçlar› kullan›larak bilgilendirilmektedir. ﬁirketimiz, menfaat
sahipleri ile iﬂbirli¤i içinde olman›n uzun dönemde ﬁirket menfaatine olaca¤›n›
dikkate alarak menfaat sahiplerinin mevzuat, karﬂ›l›kl› anlaﬂma ve sözleﬂmelerle
elde ettikleri haklar›na sayg› duymakta ve bunlar› korumaktad›r. Pay sahiplerimiz
için oluﬂturdu¤umuz Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi, pay sahiplerinin soru ve
sorunlar› ile ilgilenmekte ve en k›sa sürede çözümler üretilmektedir. ﬁeffafl›k
yaklaﬂ›m› ve Sermaye Piyasas› kurallar› çerçevesinde kamuoyu bilgilendirmeleri
en acil ve detayl› biçimde yap›lmaktad›r.
Toplu Sözleﬂme kapsam›ndaki çal›ﬂanlar›m›zla iliﬂkiler sendika temsilcileri
vas›tas› ile yürütülmektedir. ﬁirketimiz iﬂveren sendikas› olarak MESS (Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikas›), ﬁirketimiz’in mavi yakal› çal›ﬂanlar› ise Türk
Metal Sendikas› üyesidir. ﬁirket'te MESS ile Türk Metal ‹ﬂ Sendikas› aras›nda
5 Aral›k 2008 tarihinde imzalanan ve 1 Eylül 2008 - 31 A¤ustos 2010
dönemini kapsayan Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi hükümleri uygulanmaktad›r.

‹nternet sitesinde aﬂa¤›daki bilgiler yer almaktad›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ticaret Sicil Bilgileri
Ortakl›k Yap›s›
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ana Sözleﬂme
Son Dört Y›ll›k Faaliyet Raporlar›
Özel Durum Aç›klamalar›
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Genel Kurul Toplant›lar›na Kat›lanlar Cetveli ve Toplant› Tutana¤›
Genel Kurul Toplant› Gündemi

‹nternet sitemizin Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü'nün içeri¤inin haz›rlanmas›, de¤iﬂen
bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler
Birimi'nin sorumlulu¤undad›r. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik
çal›ﬂmalar›m›z sürekli olarak devam etmektedir.

11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin
Aç›klanmas›
ﬁirket'in gerçek kiﬂi nihai pay sahiplerinin kamuya aç›klanmas›nda yat›r›mc›y›
etkileyebilecek özel bir durum mevcut de¤ildir. Koç Ailesi bireylerinin gerçek
kiﬂi nihai hakim pay sahibi konumunda olduklar› kamu taraf›ndan bilinen bir
husus oldu¤undan ayr›ca bir hesaplama yap›larak kamuya duyurulmam›ﬂt›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin
Kamuya Duyurulmas›
ﬁeffafl›k ile ﬁirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki dengeyi sa¤lamada, tüm
ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n içeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›yla ilgili kurallara
uymas› için gereken hassasiyet gösterilmektedir. Hiçbir Grundig Elektronik A.ﬁ.
çal›ﬂan› görevi nedeniyle içeriden ald›¤› bilgilere dayanarak Grundig
Elektronik A.ﬁ. veya di¤er bir Koç Grubu ﬂirketine ait hisselerin al›m sat›m›yla
kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
ﬁirket çal›ﬂanlar›m›z baﬂta olmak üzere menfaat sahiplerinin ﬁirket yönetimine
kat›l›m›n› destekleyici mekanizma ve modeller oluﬂturulmuﬂ ve menfaat
sahiplerinin sorunlar› ve önerileri ile ilgili geri bildirimlerini karar mekanizmalar›na
yans›tacak düzenlemeler ﬁirket faaliyetlerini aksatmayacak ﬂekilde
düzenlenmiﬂtir.
Çal›ﬂma koﬂullar›, ortam› ve çal›ﬂanlara sa¤lanan haklar konusunda yap›lacak
uygulama de¤iﬂiklikleri için iﬂçi sendikas›n›n görüﬂü ve mutabakat› al›nmakta,
kararlar birlikte oluﬂturulmaktad›r.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimiz, hedefledi¤i vizyona do¤ru emin ad›mlarla ilerlerken, de¤erlerinden
biri olan “en önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r” ilkesi ile hareket ederek
yeni baﬂar›lara imza atmaktad›r. Misyonumuz, etkin insan kaynaklar›
uygulamalar› ile çal›ﬂanlar›m›z› motive edecek bir çal›ﬂma ortam› yaratmak
olarak belirlenmiﬂtir. Bu süreçte, ortak de¤erlerimiz ve iﬂ ahlak› ilkelerimiz yol
gösterici nitelikte olup, stratejilerimizle uyumlu insan kaynaklar› politikam›z
ﬁirketimiz'i gelece¤e taﬂ›yacakt›r. ‹nsan kaynaklar› (‹K) politikam›z› yönlendiren
temel ilkeler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:

ﬁirket'in sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erlerini etkileyebilecek nitelikteki
bilgiye ulaﬂabilecek konumdaki yöneticileri, ﬁirket'in ihraç etti¤i sermaye
piyasas› araçlar› ile al›m sat›m yapmalar› halinde, bu iﬂlemleri kamuya aç›klarlar.
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• ‹nsan kaynaklar› sistemlerimizde ve uygulamalar›m›zda global/yerel
bir denge vard›r. Uluslararas› platformda faaliyet gösteren bir
ﬁirket olarak; yerel mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere
sayg› duyar›z. ‹K politikalar› ve uygulamalar›n›n yerel mevzuatlarla
çeliﬂti¤i durumlarda, ilgili ülke yasal mevzuatlar› dikkate al›n›r.
• Tüm insan kaynaklar› politikam›z, Grundig Elektronik A.ﬁ. iﬂ stratejileri
ile ayn› do¤rultudad›r.
• Tüm insan kaynaklar› süreç ve uygulamalar›, insan haklar›na uyumlu
ve bunlar› destekler nitelikte olmal›d›r. Bu ilkeler; ayr›mc›l›k yapmamay›
ve ﬁirket içinde eﬂit f›rsatlar sa¤lamay› gerektirir. Grundig Elektronik
A.ﬁ., hiçbir ﬂekilde etnik köken, ›rk, millet, maluliyet, politik görüﬂ,
dini inanç, yaﬂ, cinsiyet veya cinsel tercih ayr›m› yapmaz.
• Tüm insan kaynaklar› uygulamalar›m›zda temel ald›¤›m›z esaslar;
adalet, tutarl›l›k ve güvenilirliktir.
• ‹nsan kaynaklar› standartlar›m›z› sürekli iyileﬂtirmek amac›yla
uygulamalar›m›z› sistematik ve düzenli olarak gözden geçirir, en
son geliﬂmeler ve toplad›¤›m›z geri bildirimler ile insan kaynaklar›
süreçlerimizi ﬂekillendiririz.
• Tutumumuz, kiﬂisel bilgileri korumak ve gizlili¤i sa¤lamakt›r.
Bu ilkeler do¤rultusunda insan kaynaklar› uygulamalar›nda aﬂa¤›daki
amaçlar›m›z› esas alarak hareket ederiz:
Toplu sözleﬂme kapsam›ndaki çal›ﬂanlar›m›z ile iliﬂkiler Sendikalar
Kanunu'na göre kanuni temsilcilik hakk›na sahip olan sendika temsilcileri
vas›tas› ile yürütülmektedir. Bu yolla, iﬂçi - iﬂveren iﬂbirli¤i ve çal›ﬂma
ahengi ile çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n devam›n› sa¤lamak ve ortaya ç›kan
sorunlar›n mevzuat ve toplu iﬂ sözleﬂmelerine uygun çözümlenmesine
yard›mc› olmak amaçlanmaktad›r.
ﬁirketimiz çal›ﬂanlar›na, çal›ﬂma ortam›, güvenlik ve verimlilik aç›s›ndan
en üst seviyedeki koﬂullar› sa¤larken, her zaman yasal standartlara
uyaca¤›m›z› taahhüt etmekteyiz.
‹ﬂe alma ve yerleﬂtirme süreçlerindeki amac›m›z, Grundig Elektronik
A.ﬁ.'nin mevcut ve gelecekteki iﬂ ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakt›r. Bu amaç
çerçevesinde, çal›ﬂan ve ﬁirket aras›nda karﬂ›l›kl› yarar sa¤layacak
çal›ﬂma f›rsatlar› yaratmay› hedeflemekteyiz. Seçme ve yerleﬂtirme
sürecimizde; uygun e¤itim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip
tüm adaylara eﬂit f›rsatlar sa¤lar›z.

Grundig Elektronik A.ﬁ., organizasyonel baﬂar›n›n temelinde bireysel
baﬂar›lar›n oldu¤una inan›r. Bu do¤rultuda, ﬁirket hedeflerine uygun
olarak çal›ﬂanlar›m›z›n performanslar›n› geliﬂtirmek için çeﬂitli geliﬂim
yöntemi sistemleri kullan›l›r.
Ücret yönetiminde yaklaﬂ›m›m›z, yasalar ve rekabetçi anlay›ﬂla adil
bir istihdam politikas› çerçevesinde belirlenmesidir.
ﬁirket yönetimine ulaﬂmada, motivasyonu, ba¤l›l›¤› ve verimlili¤i
art›rmada ve en iyi uygulamalar› hayata geçirmede ön plana ç›kan
kritik davran›ﬂlar› teﬂvik etmek için, fayda getirecek her tür baﬂar›y›,
buluﬂu ve/veya öneriyi de¤erlendirir ve ﬁirket içinde tan›n›rl›¤›n›
sa¤lar›z.

16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Ürünlerimizin pazarlanmas›, sat›ﬂ› ve sat›ﬂ sonras› hizmetleri bütünsel
bir kalite anlay›ﬂ› içinde s›f›r üretim hatas› hedefi güdülerek ve müﬂteri
memnuniyetinin en üst seviyeye ç›kar›lmas› do¤rultusunda
yürütülmektedir. Müﬂteri sorunlar›n›n üretim sürecinde çözülmesi için
ilgili bölümlerden elemanlar›m›z›n kat›l›m›yla oluﬂturulan proje ekipleri
ﬂikayetlerin hem en k›sa sürede çözümü hem de olas› hatalar›n
önüne geçilebilmesi amac›yla çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. ﬁirketimiz,
ticari s›r kapsam›ndaki müﬂteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizlili¤ine
azami özeni göstermektedir.
Y›llar itibariyle say›sal ve teknolojik olarak büyüyen Ça¤r› Merkezimiz
haftan›n yedi günü saat 24:00'e kadar ürünlerimize ait her türlü
soru, sorun ve önerileri kay›t alt›na almakta, de¤erlendirmekte veya
müﬂteri talebini sonuçland›ran birimler ile irtibata geçmektedir. Ça¤r›
Merkezimiz rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik altyap›yla
donan›ml› olmas›n›n verdi¤i avantaj ile de, müﬂterilerimizle aram›zdaki
iletiﬂim kanallar›ndaki çeﬂitlilikle de fark›n› ortaya koymaktad›r.
Telefon ve e-posta gibi modern iletiﬂim kanallar›n›n yan› s›ra faks ve
mektup gibi geleneksel di¤er iletiﬂim kanallar› ile de müﬂterilerimizin
taleplerini de¤erlendirmeye almakta ve gelen taleplerin önemli bir
k›sm›n› an›nda çözüme kavuﬂturmaktad›r. Gün geçtikçe hizmet
seviyesindeki ç›tay› yükselten Ça¤r› Merkezimiz, müﬂteri taleplerini
cevaplaman›n yan› s›ra yapm›ﬂ oldu¤u müﬂteri memnuniyetine yönelik
anketler ile de sahan›n sesine kulak vermeyi amaç edinmekte,
anketler sonucu al›nan müﬂteri geri bildirimlerini geliﬂmeye yönelik
birer f›rsat olarak de¤erlendirmektedir.

E¤itim ve geliﬂim yaklaﬂ›m›m›z, sürekli geliﬂim prensibi ile ﬁirket ile
birey performans›n›n geliﬂtirilmesini amaçlar. ﬁirketimiz, çal›ﬂanlar›na
bilgi, beceri ve görgülerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar› yapar ve
e¤itim politikalar› oluﬂturur.
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17. Sosyal Sorumluluk

20. ﬁirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

ﬁirketimiz, sosyal sorumluluklara karﬂ› duyarl›d›r. Çevreye s›f›r zarar verecek
üretim süreç ve teknolojilerini kullanma politikalar›n› bünyesinde oluﬂturmuﬂtur.
Çevre, tüketici, kamu sa¤l›¤› ile ilgili düzenlemelere ve etik kurallara uyan, bu
konudaki politikalar›n› kamuyla paylaﬂan ﬁirketimiz'in, internet sitesinde de
gerekli aç›klamalar yer almaktad›r. Bunun yan›nda faaliyet gösterilen bölgede
çevre düzenlemeleri, bölge halk›yla yak›nl›k ve sosyal aktiviteler, sosyal
sorumluluklar›m›z›n birer örne¤ini teﬂkil etmektedir.

ﬁirketimiz'in misyonu ve vizyonu kamu ile gerek internet sitemiz
(www.grundigelektronik.com.tr), gerekse bilgilendirme niteli¤indeki toplant›
ya da aç›klamalarla ve uygun iletiﬂim araçlar› ile paylaﬂ›lmaktad›r.
ﬁirket misyonu ve vizyonu gerek yap›lan strateji toplant›lar› gerek di¤er ﬂirket
içi iletiﬂim araçlar› vas›tas›yla, ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n da kat›ld›¤› süreçlerden
sonra ﬁirket'in üst düzey yöneticileri taraf›ndan oluﬂturulur. ﬁirketimiz'in misyonu
ve vizyonu do¤rultusunda belirlenen strateji ve hedefler, Yönetim Kurulu
taraf›ndan de¤erlendirilir. Bu hedefler, belirlenmiﬂ performans ölçütleri ile
periyodik olarak ölçülerek gözden geçirilir.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulumuz bir baﬂkan, bir baﬂkan vekili ve alt› üye olmak üzere sekiz
kiﬂiden oluﬂmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçildi¤i Genel Kurul
Toplant›lar›’n› takiben, görev taksimine iliﬂkin karar almak suretiyle Yönetim
Kurulu Baﬂkan ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurulu
Üyelikleri’nde boﬂalma oldu¤u takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi
hükümleri uygulan›r.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Sn. Rahmi M. Koç, ﬁirketimizin ve Grubumuzun
ana ortaklar›ndan birisidir. Koç Holding CEO'su Sn. Dr. Bülent Bulgurlu,
Yönetim Kurulumuzda Baﬂkan Vekili olarak görev yapmaktad›r. Yönetim
Kurulu'nu oluﬂturan üyelerin tamam› uzun y›llardan bu yana çeﬂitli sektörlerde
profesyonel olarak görev yapm›ﬂ ve ﬁirketimizin faaliyet gösterdi¤i sektörde
tecrübe sahibi kiﬂilerdir. ﬁirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi
ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktad›r. Yönetim Kurulu Üyelerimiz
her türlü etkiden uzak olarak görüﬂlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade
edebilmektedir.
Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyeleri’nin ﬁirket konusuna giren iﬂleri bizzat veya
baﬂkalar› ad›na yapmalar› ve bu tür iﬂleri yapan ﬂirketlere ortak olabilmeleri
hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri kapsam›nda Genel Kurul'dan onay
al›nmaktad›r.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri
Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK'n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 4. bölümünün
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.5 ilkeleri ile belirledi¤i nitelikleri taﬂ›maktad›r. ﬁirket
Yönetim Kurulu Üyeleri yüksekö¤renim görmüﬂ, uzun y›llar boyunca kamu
ve/veya özel sektörde tecrübe birikimi kazanm›ﬂ, yöneticilik tecrübesi bulunan,
sektörel konulara hakim kiﬂilerden oluﬂmaktad›r. Bununla birlikte, ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi'nde bu hususa yer verilmemiﬂtir.
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ﬁirketimiz'in Ana Sözleﬂme'si uyar›nca periyodik aral›klarla gerçekleﬂtirilen
Yönetim Kurulu Toplant›lar› esnas›nda, ﬁirket hedefleri ile gerçekleﬂen faaliyetler,
önceki dönem performanslar›n› da kapsayacak ﬂekilde takip edilmektedir.
ﬁirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koﬂullar neticesinde
gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliﬂtirilmektedir.

21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
ﬁirket bünyesinde risk yönetim ve iç denetim bölümleri kurulmuﬂtur. Risk ve iç
denetim raporlar› Üst Yönetim'e sunulmaktad›r. Ayr›ca iç kontrol departman›
ile tüm iç süreçler risk ve etkinlik ba¤lam›nda de¤erlendirilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
ﬁirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na
ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nde ve imza sirkülerinde aç›kça yer verilmektedir. Bu
dokümanlar kanunun öngördü¤ü yetkili kurumlar›n yan› s›ra, ﬁirket'in web
sitesinde de yer almaktad›r.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nin aç›kça
Yönetim Kurulu karar›na ba¤lanmas›n› emretti¤i hususlar›n, ilgili birimlerce
ﬁirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne bildirilmesiyle belirlenmektedir.
Bunun d›ﬂ›nda Yönetim Kurulu Üyeleri’nden herhangi birisinin spesifik bir
konuya iliﬂkin karar al›nmas› hususunu ﬁirket Üst Yönetimi'ne bildirmesiyle
toplant› gündemi belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu, iﬂlerin gerektirdi¤i ölçüde her durumda, ﬁirket Ana Sözleﬂmesi'nin
tespit etti¤i asgari say›da olmak üzere karar almaktad›r.
Yönetim Kurulu Toplant›lar›’nda her görüﬂ seslendirilebilir. 2008 y›l›nda
gerçekleﬂtirilen Yönetim Kurulu Toplant›lar›’nda bir muhalefet veya farkl› görüﬂ
beyan edilmedi¤inden kamuya aç›klama yap›lmam›ﬂt›r.
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24. ﬁirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ﬁirket'le iﬂlem yapma veya rekabet etmesi
ile ilgili bir k›s›tlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle
bir hal söz konusu de¤ildir.

25. Etik Kurallar

• Grundig Elektronik A.ﬁ. çal›ﬂma prensipleri; baﬂkalar›na sayg›l›
olmay›, iﬂ yerinde ve saatlerinde alkol ve uyuﬂturucu madde
kullanmamay›, iﬂ yeri güvenli¤ini sa¤lamay›, çal›ﬂma bar›ﬂ›na
yard›mc› bir ortam oluﬂturmay› ve ayr›mc›l›ktan uzak bir ﬂekilde
eﬂitlik ilkesiyle davranmay› gerektirir.

Grundig Elektronik A.ﬁ. güvenilirli¤in sembolü olmay› amaçlad›¤›ndan
ortaklar›na, bayilerine, endüstriyel iﬂ birliklerine, müﬂterilerine sayg›l›
davran›r ve her ﬂartta yasalara uygun hareket eder. Grundig Elektronik
A.ﬁ. çal›ﬂanlar›, ortaklar›, bayileri ve di¤er iﬂtirakleri ile beraber
oluﬂturdu¤u yap› içerisinde topluma, çevreye, müﬂterilerine ve iﬂ
ortaklar›na karﬂ› olan sorumluluklar›n›n bilinciyle hareket eder ve bu
sorumluluklar, Grundig Elektronik A.ﬁ. iﬂ ahlak›n›n temel ilkelerini
oluﬂturur.

Bir Grundig Elektronik A.ﬁ. çal›ﬂan›n›n, iﬂ ahlak› ilkeleri ile ilgili
herhangi bir konuda kuﬂkuya düﬂtü¤ünde, yap›lmas› gerekenleri
ö¤renmek için baﬂvuraca¤› araçlar haz›rlanm›ﬂ olup, yap›lmas›
gerekenler tan›mlanm›ﬂt›r.

“Grundig Elektronik A.ﬁ. ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri” günlük çal›ﬂma hayat›n›n
bir parças›d›r.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluﬂturulan Komitelerin
Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

“Grundig Elektronik A.ﬁ. ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri” içinde yer alan genel
baﬂl›klar aﬂa¤›daki gibidir:

ﬁirketimiz’de, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl›
olarak yerine getirmesi amac›yla denetimden sorumlu “Denetim
Komitesi” oluﬂturulmuﬂtur. 2008 y›l› için Say›n Temel K. Atay ve Say›n
Ayd›n ‹. Çubukçu Denetim Komitesi'ne üye olarak Yönetim Kurulumuz
taraf›ndan seçilmiﬂtir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasas›
Mevzuat› ve SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde öngörüldü¤ü üzere
düzenli bir ﬂekilde yürütmektedir. Mali tablolar›n ve finansal
performans›n de¤erlendirilmesi ve denetim için kurulan bu komite,
üç ayda bir periyodik olarak toplanarak, Yönetim Kurulu'na mali
sonuçlar ile ilgili rapor sunar. Bunun d›ﬂ›nda Yönetim Kurulu
bünyesinde oluﬂturulmuﬂ bir komite bulunmamaktad›r. Söz konusu
komitelerde görev alan üyeler ba¤›ms›z üye niteli¤ine haiz de¤ildir.

• Grundig Elektronik A.ﬁ. genelinde ç›kar çat›ﬂmas› yaﬂanmamas›
için; çal›ﬂanlar›n ticari yat›r›mlar›, ﬁirket d›ﬂ› iﬂ aktiviteleri, gelen
hediye ve davetler, akrabalar›n iﬂ aktiviteleri, tedarikçilerde istihdam
gibi konularda çal›ﬂanlardan beklenen davran›ﬂlar tan›mlanm›ﬂt›r.
• Çal›ﬂanlar ﬁirket hedef ve stratejilerine ulaﬂmak için, iﬂlerinin bir
parças› olarak rakiplerle ilgili bilgi toplarken Grundig Elektronik A.ﬁ.
ortak de¤erlerini ve iﬂ ahlak› ilkelerini dikkate al›rlar.
• Grundig Elektronik A.ﬁ. için ticari s›rlar› korumak, ﬁirket'in gelecekteki
baﬂar›s›n› ve dolay›s›yla çal›ﬂanlar›n iﬂ güvencesini korumak için
oldukça önemlidir.
• Grundig Elektronik A.ﬁ. entelektüel mülkiyete sayg›l› davran›r,
çal›ﬂanlar bir baﬂkas›na ait yaz›, buluﬂ, eser vb. mülkiyeti Grundig
Elektronik A.ﬁ. içinde kullan›rken gereken tüm kanuni yükümlülüklere
uyarlar. Bir baﬂkas›na ait kitap ve di¤er fikri eserler haklar›
ödenmeden Grundig Elektronik A.ﬁ. içinde kullan›lamaz.
• Grundig Elektronik A.ﬁ., ürünleri ve operasyonlar› ile güvenlik,
çevre ve sa¤l›k konular›nda ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere
ba¤l› kalaca¤›n› taahhüt eder.

Grundig Elektronik A.ﬁ. çal›ﬂan›, Grundig Elektronik A.ﬁ. iﬂ ahlak›
ilkelerine uygun hareket etmedi¤inde sorgulan›r ve yasalar
çerçevesinde ﬁirket disiplin kurallar› iﬂletilir.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan haklar Genel Kurul'da
kararlaﬂt›r›lmaktad›r. 3 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul'da Yönetim
Kurulu üyelerine ayl›k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüﬂtür.
Buna göre Yönetim Kurulu Baﬂkan ve üyelerine ayda brüt 1.235
YTL ücret verilecektir. Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere ﬁirket
iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç
para verilmemekte, kredi kulland›r›lmamaktad›r. Bu kiﬂiler lehine
kefalet gibi teminatlar da verilmemektedir.

• ‹ç denetimler, politikalar› ve prosedürleri gerçek durumla
karﬂ›laﬂt›rmak ve operasyonlar›n lay›k›yla yürütülüp
yürütülmedi¤inden emin olmak için yap›l›r.

2008 FAAL‹YET RAPORU
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GÜNDEM
GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.
OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
25 MART 2009
GÜNDEM
1- Aç›l›ﬂ ve Baﬂkanl›k Divan› seçimi.
2- 2008 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu Raporu
ve Denetçi Raporu ile Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu Baﬂaran Nas
Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
(a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunmas›
ve görüﬂülmesi; Yönetim Kurulu'nun 2008 y›l› bilanço ve gelir
tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, de¤iﬂtirilerek kabulü veya reddi.
3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in ﬂirketin 2008 y›l› hesap ve
faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri.
4- Ortaklar›m›z›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uygun olarak kâr pay›
da¤›t›m politikam›z hakk›nda bilgilendirilmeleri.
5- Yönetim Kurulu'nun kâr da¤›t›m önerisinin kabulü, de¤iﬂtirilerek
kabulü veya reddi.
6- 2009 y›l› faaliyet ve hesaplar›n› incelemek üzere toplanacak
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'na kadar görev yapacak Yönetim
Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.

9- ﬁirket’in sosyal yard›m amac›yla vak›f ve derneklere 2008 y›l›nda
yapt›¤› ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n Genel Kurul'un bilgisine sunulmas›.
10- Genel Kurul tarihinden önce, Sermaye Piyasas› Kurulu ile Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›'ndan gerekli izinlerin al›nmas› önkoﬂulu ile
Ana Sözleﬂme’nin “Kay›tl› Sermaye” ile ilgili 7. maddesi, Yönetim
Kurulu bölümünde bulunan “Kuruluﬂ” ile ilgili 10. maddesi, “‹dare
ve Temsil” ile ilgili 13. maddesi ve “Ücret” ile ilgili 15. maddesi,
Genel Kurul bölümünde bulunan “Kuruluﬂ” ile ilgili 20. maddesi,
“‹lan ve Bildirim” ile ilgili 23. maddesi, “Giriﬂ Belgeleri” ile ilgili 27.
maddesi, “Baﬂkanl›k Divan›” ile ilgili 29. maddesi ve Geçici
Maddenin de¤iﬂikli¤i hakk›nda karar al›nmas›.
11- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ﬁirket konusuna giren iﬂleri bizzat veya
baﬂkalar› ad›na yapmalar› ve bu tür iﬂleri yapan ﬂirketlerde ortak
olabilmeleri ve di¤er iﬂlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret
Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsam›nda izin verilmesi.
12- Genel Kurul Toplant› Tutana¤›'n›n Baﬂkanl›k Divan›'nca imzalanmas›
ve bununla yetinilmesi hususunda Baﬂkanl›k Divan›'na yetki verilmesi.
13- Dilekler.

7- 2009 y›l› faaliyet ve hesaplar›n› incelemek üzere toplanacak
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'na kadar görev yapacak Denetçiler’in
tekrar seçilmeleri veya de¤iﬂtirilmeleri.
8- Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyeleri ile Denetçiler’in ayl›k brüt
ücretlerinin tespiti.
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KAR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu 04.03.2009 tarihinde aﬂa¤›daki karar› alm›ﬂt›r.
K A R A R:
ﬁirketimiz’in Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i uyar›nca
Uluslararas› Finansal raporlama standartlar›na uygun olarak haz›rlad›¤› mali tablolara göre 2008 y›l› faaliyetlerinden 151.191.772,88 TL
konsolide vergi sonras› net zarar, yasal kay›tlara göre ise 47.230.056,14 TL zarar edilmiﬂtir.
2008 y›l› net zarar› 151.191.772,88 TL'nin geçmiﬂ y›llar zararlar›na ilave edilmesi ve kâr da¤›t›m tablosuna uygun olarak zarar dolay›s›yla kâr
da¤›t›m› yap›lmamas› ile ilgili önerinin Genel Kurul'un onay›na sunulmas›na karar verildi.
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ANA SÖZLEﬁME TAD‹L TASARISI
(ESK‹ MET‹N)

(ESK‹ MET‹N)

MADDE 7 -KAYITLI SERMAYE

‹DARE VE TEMS‹L

ﬁirket, 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul
etmiﬂ ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 04/03/1993 tarih ve 146 say›l›
izni ile bu sisteme geçmiﬂtir.

Madde 13 - ﬁirket’in idaresi ve d›ﬂar›ya karﬂ› temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. ﬁirket taraf›ndan verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleﬂmelerin
geçerli olabilmesi için bunlar›n ﬂirketin unvan›n› ve Yönetim Kurulu'nca
yetkili k›l›nacak iki kiﬂinin imzas›n› taﬂ›mas› zorunludur.

ﬁirketin kay›tl› sermayesi 800.000.000.- (Sekizyüzmilyon) YTL olup,
herbiri 1 (Bir) YKr itibari de¤erde 80.000.000.000 paya bölünmüﬂtür.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nca verilen kay›tl› sermaye tavan› izni, 20082012 y›llar› (5 y›l) için geçerlidir. 2012 y›l› sonunda izin verilen kay›tl›
sermaye tavan›na ulaﬂ›lamam›ﬂ olsa dahi, 2012 y›l›ndan sonra yönetim
kurulunun sermaye art›r›m karar› alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutar› için Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas› zorunludur.
Söz konusu yetkinin al›nmamas› durumunda ﬂirket kay›tl› sermaye
sisteminden ç›km›ﬂ say›l›r.
ﬁirketin ç›kar›lm›ﬂ sermayesi tamamen ödenmiﬂ 348.000.000.(Üçyüzk›rksekizmilyon) YTL'dir. Ç›kar›lm›ﬂ sermaye her biri 1 (Bir) YKr
itibari de¤erde 34.800.000.000 adet nama yaz›l› paya bölünmüﬂtür.
Yönetim Kurulu 2008-2012 y›llar› aras›nda Sermaye Piyasas› Kanunu
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü¤ü zamanlarda yukar›da yaz›l›
kay›tl› sermaye miktar›na kadar, beheri 1 (Bir) YKr nominal de¤erde nama
yaz›l› pay ihraç ederek sermayeyi art›rabilir. Sat›lan paylar›n bedeli
nakden ve peﬂin olarak al›n›r. Ç›kar›lan paylar tamamen sat›larak bedelleri
ödenmedikçe, yeni pay ç›kar›lamaz.

(ESK‹ MET‹N)
ÜCRET
Madde 15 - Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyelerine Genel Kurul taraf›ndan
kararlaﬂt›r›lacak bir ücret ödenir.

(ESK‹ MET‹N)
KURULUﬁ
Madde 20 - ﬁirket hissedarlar›, y›lda en az bir defa Genel Kurul halinde
toplan›rlar. Kanuna ve Esas Mukavele hükümlerine uygun ﬂekilde toplanan
Genel Kurul bütün hissedarlar› temsil eder. Bu suretle toplanan Genel
Kurul'da al›nan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplant›da
haz›r bulunmayanlar hakk›nda da geçerlidir.

(ESK‹ MET‹N)
‹LAN VE B‹LD‹R‹M

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileﬂtirme esaslar› çerçevesinde kayden
izlenir.

Madde 23 - Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar› Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu Hükümleri çerçevesinde ilan olunur.

Yönetim Kurulu yeni pay ç›kar›lmas›na karar verirken itibari de¤erinin
üzerinde pay ç›karabilir, mevcut ortaklar›n yeni pay alma haklar›n›
k›s›tlayabilir.

Ayr›ca Genel Kurul'lar toplant› gününden en az yirmi gün önce Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›'na veya yetkili k›ld›¤› mercie gündem ile birlikte
bildirilir. Bütün toplant›larda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Komiserinin
bulunmas› ﬂartt›r; Komiserin g›yab›nda yap›lacak Genel Kurul toplant›lar›nda
al›nacak kararlar geçerli de¤ildir.

(ESK‹ MET‹N)
KURULUﬁ
Madde 10 - ﬁirket’in iﬂleri Genel Kurul karar›yla Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde hissedarlar aras›ndan seçilecek en az üç üyeden
oluﬂan bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür.
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(ESK‹ MET‹N)
G‹R‹ﬁ BELGELER‹
Madde 27 - Genel Kurul'a kat›lacak hissedarlar veya vekilleri gerek
sahibi bulunduklar› ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu
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ispat edecek belgeleri toplant› gününden en geç bir hafta önce ﬁirket
‹dare Merkezi’ne veya Yönetim Kurulu taraf›ndan gösterilecek bir yere
tevdi ederek karﬂ›l›¤›nda hisse senetlerinin adet ve numaralar›n› gösterir
bir giriﬂ belgesi alacaklard›r.
Bu belgeler, birinci toplant›da ço¤unluk oluﬂmazsa ikinci toplant› için de
geçerlidir. Ancak vekaleten kat›lacaklara verilmiﬂ olan vekalet ve yetkilerin
yürürlükte olmas› ﬂartt›r.

(ESK‹ MET‹N)
BAﬁKANLIK D‹VANI
Madde 29 - Genel Kurul Baﬂkanl›k Divan›; Baﬂkan, iki oy toplama
memuru ve katipten oluﬂur.
Genel Kurul toplant›lar›na Yönetim Kurulu Baﬂkan› baﬂkanl›k eder. Yönetim
Kurulu Baﬂkan›'n›n bulunmad›¤› hallerde baﬂkanl›k edecek kiﬂi oy toplama
memurlar› ve katiple birlikte Genel Kurul taraf›ndan toplant›da haz›r
bulunanlar aras›ndan seçilir.
Baﬂkan›n görevi görüﬂmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir ﬂekilde
yap›lmas›n› ve tutana¤›n Kanun ve Ana Sözleﬂme hükümlerine uygun bir
surette tutulmas›n› sa¤lamakt›r.

(ESK‹ MET‹N)

Sermaye Piyasas› Kurulu’nca verilen kay›tl› sermaye tavan› izni, 20082012 y›llar› (5 y›l) için geçerlidir. 2012 y›l› sonunda izin verilen kay›tl›
sermaye tavan›na ulaﬂ›lamam›ﬂ olsa dahi, 2012 y›l›ndan sonra yönetim
kurulunun sermaye art›r›m karar› alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutar› için Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas› zorunludur.
Söz konusu yetkinin al›nmamas› durumunda ﬂirket kay›tl› sermaye
sisteminden ç›km›ﬂ say›l›r.
ﬁirket’in ç›kar›lm›ﬂ sermayesi tamam› ödenmiﬂ 478.000.000
(Dörtyüzyetmiﬂsekizmilyon) TL'dir. Ç›kar›lm›ﬂ sermaye her biri 1 (Bir) Kr
itibari de¤erde 47.800.000.000 adet nama yaz›l› paya bölünmüﬂtür.
Yönetim Kurulu 2008-2012 y›llar› aras›nda Sermaye Piyasas› Kanunu
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü¤ü zamanlarda yukar›da yaz›l›
kay›tl› sermaye miktar›na kadar, beheri 1 (Bir) Kr nominal de¤erde nama
yaz›l› pay ihraç ederek sermayeyi art›rabilir. Sat›lan paylar›n bedeli
nakden ve peﬂin olarak al›n›r. Ç›kar›lan paylar tamamen sat›larak bedelleri
ödenmedikçe, yeni pay ç›kar›lamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileﬂtirme esaslar› çerçevesinde kayden
izlenir.
Yönetim Kurulu yeni pay ç›kar›lmas›na karar verirken itibari de¤erinin
üzerinde pay ç›karabilir, mevcut ortaklar›n yeni pay alma haklar›n›
k›s›tlayabilir.

Geçici Madde

(YEN‹ MET‹N)

Bir pay›n nominal de¤eri 5.000.-TL. iken, Türk Ticaret Kanunu'nun 5274
say›l› kanunla de¤iﬂik 399. maddesi hükmüne göre 1 (Bir) YKr olarak
de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂim sebebiyle, toplam pay say›s› azalm›ﬂ olup
5.000.-TL'lik 2 adet pay karﬂ›l›¤›nda 1 (Bir) YKr'lik 1 adet pay verilecektir.
1 (Bir) YKr'ye tamamlanamayan paylar kesir olarak izlenecektir. Söz
konusu de¤iﬂim ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an
haklar› sakl›d›r.

KURULUﬁ

Hisse de¤iﬂim iﬂlemleri, sermaye piyasas› araçlar›n›n kaydileﬂtirilmesine
yönelik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleﬂtirilmektedir.

(YEN‹ MET‹N)
MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE
ﬁirket, 2499 say›l› kanun hükümlerine göre kay›tl› sermaye sistemini kabul
etmiﬂ ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 04/03/1993 tarih ve 146 say›l›
izni ile bu sisteme geçmiﬂtir.
ﬁirket’in kay›tl› sermayesi 800.000.000.- (Sekizyüzmilyon) TL olup, her
biri 1 (Bir) Kr itibari de¤erde 80.000.000.000 paya bölünmüﬂtür.

Madde 10 - ﬁirket’in iﬂleri Genel Kurul karar›yla Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde hissedarlar aras›ndan seçilecek en az üç üyeden
oluﬂan bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür. ﬁirket Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçilebilir.

(YEN‹ MET‹N)
‹DARE VE TEMS‹L
Madde 13 - ﬁirket’in idaresi ve d›ﬂar›ya karﬂ› temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. ﬁirket taraf›ndan verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleﬂmelerin
geçerli olabilmesi için bunlar›n ﬂirketin ünvan›n› ve Yönetim Kurulu'nca
yetkili k›l›nacak iki kiﬂinin imzas›n› taﬂ›mas› zorunludur.
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri aras›nda
paylaﬂt›rabilece¤i gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya
hissedar olmalar› zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya
k›smen b›rakabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun md. 319/1 hükmü sakl›d›r.
Yönetim ve temsil görevlerinin an›lan ﬂekilde paylaﬂt›r›lmas›nda
Yönetim Kurulu yetkilidir.
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Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklar›n›
tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tan›nm›ﬂ olan her türlü yetki ve
sorumlulu¤u, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edece¤i ﬂartlar, hükümler
ve k›s›tlamalar dahilinde ilgili kiﬂilere aktarabilir ve gerekli gördü¤ünde
bu yetkilerin tamam›n› veya bir k›sm›n› de¤iﬂtirip tadil edebilir veya
geri alabilir.
Yönetim Kurulu, uygun görece¤i konularda kendi üyeleri ve/veya
üyesi olmayan kiﬂilerden oluﬂan dan›ﬂma , koordinasyon ve benzeri
nitelikte komiteler veya alt komiteler oluﬂturabilir.
Komitelerin Baﬂkan ve üyelerinin, toplant› düzenleme, çal›ﬂma ve
raporlama esaslar› Yönetim Kurulu taraf›ndan tayin edilir, düzenlenir
ve de¤iﬂtirilir.

(YEN‹ MET‹N)

GENEL KURUL’A KATILIM
Madde 27 - Hisseleri Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. nezdinde kaydi
olarak izlenen hissedarlar›m›z Genel Kurul Toplant›s›na kat›lmak için
Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini
Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kay›t ettirmeleri gerekmektedir. MKK
nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kay›t ettirmeyen hissedarlar›m›z›n
toplant›ya kat›lmalar›na kanunen imkan bulunmamaktad›r. Sermaye
Piyasas› Kanunu'nun Geçici 6'nc› maddesi uyar›nca hak sahibi
yat›r›mc›lar›n hisse senetlerini kaydileﬂtirmedikleri sürece Genel
Kurullara kat›larak ortakl›k haklar›n› kullanmalar› mümkün de¤ildir.
Vekaleten oy kullanmaya iliﬂkin hususlarda Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

ÜCRET

(YEN‹ MET‹N)

Madde 15 - Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyelerine Genel Kurul taraf›ndan
kararlaﬂt›r›lacak bir ücret ödenir.

BAﬁKANLIK D‹VANI

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine ﬁirket'e yönetim kurulu üyeli¤i
ve komite üyeli¤i çerçevesinde vermiﬂ olduklar› hizmetlerin karﬂ›l›¤›nda
huzur haklar›n›n d›ﬂ›nda ücret, ikramiye, prim ödenebilir. Ödemelerin
ﬂekil ve miktar› ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

(YEN‹ MET‹N)
KURULUﬁ
Madde 20 - ﬁirket hissedarlar›, y›lda en az bir defa Genel Kurul halinde
toplan›rlar. Kanuna ve Esas Mukavele hükümlerine uygun ﬂekilde toplanan
Genel Kurul bütün hissedarlar› temsil eder. Bu suretle toplanan Genel
Kurul'da al›nan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplant›da
haz›r bulunmayanlar hakk›nda da geçerlidir.
Genel kurul toplant›lar›, söz hakk› olmaks›z›n menfaat sahipleri ve
medya dahil kamuya aç›k olarak yap›l›r.

(YEN‹ MET‹N)
‹LAN VE B‹LD‹R‹M
Madde 23 - Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar› Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasas› Kanunu Hükümleri çerçevesinde ilan olunur.
Genel kurula iliﬂkin toplant› ilan›, toplant› tarihinden 3 hafta önce
yap›l›r.
Ayr›ca Genel Kurul'lar toplant› gününden en az 3 hafta önce Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'na veya yetkili k›ld›¤› mercie gündem ile birlikte bildirilir.
Bütün toplant›larda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Komiserinin bulunmas›
ﬂartt›r; Komiserin g›yab›nda yap›lacak Genel Kurul toplant›lar›nda al›nacak
kararlar geçerli de¤ildir.

46

(YEN‹ MET‹N)

Madde 29 - Genel Kurul Baﬂkanl›k Divan› ; Baﬂkan, iki oy toplama memuru
ve katipten oluﬂur.
Genel Kurul toplant›lar›na Yönetim Kurulu Baﬂkan› baﬂkanl›k eder. Yönetim
Kurulu Baﬂkan›'n›n bulunmad›¤› hallerde baﬂkanl›k edecek kiﬂi oy toplama
memurlar› ve katiple birlikte Genel Kurul taraf›ndan toplant›da haz›r
bulunanlar aras›ndan seçilir.
Baﬂkan›n görevi görüﬂmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir ﬂekilde
yap›lmas›n› ve tutana¤›n Kanun ve Ana Sözleﬂme hükümlerine uygun bir
surette tutulmas›n› sa¤lamakt›r.
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tablolar›n
haz›rlanmas›nda sorumlulu¤u bulunan yetkililerden en az biri ve
gündemde özellik arz eden konularda aç›klamalarda bulunmak
üzere konuya vak›f en az bir yetkili genel kurul toplant›s›nda haz›r
bulunur. Bu kiﬂilerden toplant›da haz›r bulunmayanlar›n, toplant›ya
kat›lmama gerekçeleri toplant› baﬂkan› taraf›ndan genel kurulun
bilgisine sunulur.

(YEN‹ MET‹N)
Geçici Madde
Paylar›n nominal de¤eri 5.000,-TL iken önce 5274 say›l› Türk Ticaret
Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun uyar›nca 1 Yeni Kuruﬂ,
daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu
Karar› ile Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruﬂ'ta yer alan “Yeni” ibaresinin
1 Ocak 2009 tarihinde kald›r›lmas› sebebiyle 1 Kuruﬂ olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Bu de¤iﬂim sebebiyle, toplam pay say›s› azalm›ﬂ olup 5.000,-TL'lik 2
adet pay karﬂ›l›¤›nda 1 (Yeni) Kuruﬂ nominal de¤erli pay verilmiﬂtir.
Sözkonusu de¤iﬂim ile ilgili olarak ortaklar›n sahip olduklar› paylardan
do¤an haklar› sakl›d›r.
‹ﬂbu esas sözleﬂmede yer alan “Türk Liras›” ibareleri yukar›da belirtilen
Bakanlar Kurulu Karar› uyar›nca de¤iﬂtirilmiﬂ ibarelerdir.

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR
VE BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU
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DENETÇ‹ RAPORU
Grundig Elektronik A.ﬁ.
Genel Kurulu'na
ﬁirket’in 2008 y›l› hesap dönemi ile ilgili murakabe çal›ﬂmalar›m›z›n sonuçlar› aﬂa¤›da görüﬂlerinize sunulmuﬂtur.
1. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gere¤ince;
a. Tutulmas› zorunlu defter ve kay›tlar›n kanunlar›n icaplar›na uygun bir ﬂekilde tutuldu¤u,
b. Kay›tlar› tevsik edici belgelerin muntazam bir ﬂekilde muhafaza edildi¤i,
c. ﬁirket yönetimi ile ilgili al›nan kararlar›n usulüne uygun ﬂekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i,
görülmüﬂtür.
2. Bu çerçevede, ﬁirket’in hal ve durumu dikkate al›nd›¤›nda, görüﬂümüze göre Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan düzenlenen
Seri: XI, No:29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” hükümlerine uygun olarak haz›rlanan
ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ, konsolide mali tablolar ﬁirket’in an›lan tarihteki konsolide mali durumu ile an›lan
döneme ait konsolide faaliyet sonuçlar›n› do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.
Netice olarak, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan raporda özetlenen ﬂirket çal›ﬂmalar›, Sermaye Piyasas› mevzuat›na uygun olarak
düzenlenen konsolide mali tablolar ile Yönetim Kurulu'nun dönem neticesi ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›
hususunu Genel Kurul'un görüﬂlerine sunar›z.
Sayg›lar›m›zla,
‹stanbul, 03.03.2009

Ahmet SÖNMEZ
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Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi
No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler
Beﬂiktaﬂ 34357 ‹stanbul-Turkey

www.pwc.com/tr
Telephone +90 (212) 326 6060
Facsimile +90 (212) 326 6050

BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU
Grundig Elektronik A.ﬁ. Yönetim Kurulu'na
1. Grundig Elektronik A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu,
ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak de¤iﬂim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini
ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak,
gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe
tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas›
Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, konsolide finansal
tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n›
içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil
olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde,
iﬂletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini
koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r.
Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolar›n
bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
4. Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Grundig Elektronik A.ﬁ. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren
y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde
do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Görüﬂü etkilemeyen, Dikkat çekilmek istenen husus
5. Not 34'te detayl› olarak izah edildi¤i üzere, Grundig Elektronik A.ﬁ. Yönetim Kurulu 27 ﬁubat 2009 tarihli toplant›s›nda, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanunu hükümleri ile SPK Mevzuat› çerçevesinde Grundig Elektronik A.ﬁ.'nin Arçelik A.ﬁ.'ye kat›lmas› suretiyle birleﬂmesine, birleﬂmenin ﬁirketlerin Sermaye Piyasas›
Kanunun ilgili düzenlemelerine göre haz›rlanacak 31 Aral›k 2008 tarihli bilançolar› üzerinden ve Grundig Elektronik A.ﬁ.'nin 31 Aral›k 2008 tarihli bilançosunun tüm
aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Arçelik A.ﬁ.'ye devrolunmas› suretiyle yap›lacak birleﬂme iﬂlemlerinin yürütülmesi için ﬁirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiﬂtir.

Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalç›n, SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
‹stanbul, 2 Mart 2009
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31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Notlar

2008

Yeniden
düzenlenmiﬂ
2007

6
10

28.112
326.895
803
285.542
12.210

18.099
330.350
275
337.514
7.947

653.562

694.185

404
15.118
8.788
320.460
225.749
6.876
31.227

364
17.320
3.463
320.139
41.261
27.789

608.622

410.336

1.262.184

1.104.521

VARLIKLAR
Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Di¤er alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar

Duran varl›klar
Di¤er alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
ﬁerefiye
Ertelenen vergi varl›klar›

Toplam varl›klar

11
20

7
12
13
14
15
28

31 Aral›k 2008 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibariyle haz›rlanan konsolide finansal tablolar, 2 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda onaylanm›ﬂ ve Yönetim
Kurulu ad›na Genel Müdür Cemal ﬁeref O¤uzhan Öztürk ve Genel Muhasebe Yöneticisi Ercan Bayrak taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r. Söz konusu konsolide finansal tablolar Genel
Kurul'da onaylanmas› sonucu kesinleﬂecektir.
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Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Notlar

2008

Yeniden
düzenlenmiﬂ
2007

8
9
10
28
18
20

581.587
5.453
99.289
45
42.424
94.140

660.735
1.483
161.516
3
34.420
59.949

822.938

918.106

74.161
432
5.837
1.279
40.787
8.121

75.805
6.773
1.821
1.949
-

130.617

86.348

478.000
152.182
344
125.442
3.892
8.693
(308.732)
(151.192)

174.000
152.182
344
72.894
2.472
8.693
(212.856)
(97.662)

308.629

100.067

1.262.184

1.104.521

KAYNAKLAR
K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Di¤er finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Dönem kâr› vergi yükümlülü¤ü
Borç karﬂ›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Di¤er borçlar
Borç karﬂ›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Di¤er uzun vadeli yükümlülükler

8
18
19
28
20

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiﬂ sermaye
Sermaye düzeltmesi farklar›
Hisse senedi ihraç primleri
De¤er art›ﬂ fonlar›
Yabanc› para çevrim farklar›
Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler
Geçmiﬂ y›llar zararlar›
Net dönem zarar›

21
21
21
21
21

Toplam özkaynaklar
Toplam kaynaklar
Taahhütler, koﬂullu varl›k ve yükümlülükler

17

Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Sat›ﬂ gelirleri
Sat›ﬂlar›n maliyeti

Notlar

2008

Yeniden
düzenlenmiﬂ
2007

22
22

1.288.414
(1.112.630)

1.356.603
(1.207.710)

175.784

148.893

(151.174)
(41.283)
(26.244)
21.404
(23.906)

(117.609)
(37.474)
(6.641)
56.956
(29.393)

(45.419)

14.732

136.459
(248.492)

70.580
(178.871)

(157.452)

(93.559)

6.260
(110)
6.370

(4.103)
(113)
(3.990)

(151.192)

(97.662)

(0,4793)

(0,5613)

Brüt kâr
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri
Genel yönetim giderleri
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri
Di¤er faaliyet gelirleri
Di¤er faaliyet giderleri

23
23
23
25
25

Faaliyet (zarar›)/ kâr›
Finansal gelirler
Finansal giderler

26
27

Vergi öncesi zarar
Vergi geliri/ (gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenen vergi gelir/ (gideri)

28
28

Dönem zarar›
Hisse baﬂ›na zarar (YKr)
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Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Ödenmiﬂ
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farklar›

Hisse
senedi
ihraç
primleri

De¤er
art›ﬂ
fonlar›

Yabanc›
para
çevrim
farklar›

Kârdan
ayr›lan
k›s›tlanm›ﬂ
yedekler

Geçmiﬂ
y›llar
zararlar›

Net
dönem
zarar›

Toplam
özkaynaklar

174.000

152.182

344

-

1.023

8.693

(85.092)

(127.870)

123.280

-

-

-

8.156

-

-

(127.870)
-

127.870
-

8.156

-

-

-

64.823

-

-

-

-

64.823

-

-

-

(106)

-

-

106

-

-

-

-

-

21
-

1.449
-

-

-

(97.662)

21
1.449
(97.662)

31 Aral›k 2007 itibariyle bakiye

174.000

152.182

344

72.894

2.472

8.693

(212.856)

(97.662)

100.067

Transferler
Nakit sermaye art›ﬂ›
Maddi olmayan duran varl›klar›n
de¤er art›ﬂ› (net) (Not 21)
Finansal varl›kl›klar›n de¤er azal›ﬂ› (net) (Not 21)
Duran varl›klar›n yeniden de¤erleme art›ﬂ›
üzerinden hesaplanan amortisman fark› (Not 21)
Amortisman fark› üzerinden
hesaplanan ertelenen vergi (Not 21)
Yabanc› para çevrim farklar›
Dönem zarar›

304.000

-

-

-

-

-

(97.662)
-

97.662
-

304.000

-

-

-

53.417
(2.821)

-

-

-

-

53.417
(2.821)

-

-

-

(1.786)

-

-

1.786

-

-

-

-

-

420
3.318
-

1.420
-

-

-

(151.192)

420
4.738
(151.192)

31 Aral›k 2008 itibariyle bakiye

478.000

152.182

344

125.442

3.892

8.693

(308.732)

(151.192)

308.629

1 Ocak 2007 itibariyle bakiye (*)
Transferler
Finansal varl›klar›n de¤er art›ﬂ› (net) (Not 7 ve 28)
Maddi duran varl›klar
yeniden de¤erleme art›ﬂ› (net) (Not 13)
Maddi duran varl›klar yeniden de¤erleme
art›ﬂ› üzerinden hesaplanan amortisman fark›
Amortisman fark› üzerinden
hesaplanan ertelenen vergi (Not 28)
Yabanc› para çevrim farklar›
Dönem zarar›

(*) Yeniden düzenlenmiﬂtir.

Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
Notlar

2008

2007

(157.452)

(93.559)

33
12, 13, 14
26
27

62.389
38.643
(10.575)
118.989

(21.086)
31.540
(20.493)
112.855

25

(750)

(750)

25

734

(246)

51.978

8.261

(38.611)
(68)

146.890
(575)

(38.679)

146.315

586
(41.386)
(55.246)
(10.158)

1.315
(40.343)
(3)
4.719

(106.204)

(34.312)

304.000
10.442
(112.481)
(99.043)

28.009
(117.507)
(34.271)

102.918

(123.769)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›ﬂ/ (azal›ﬂ)

10.013

(3.505)

1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri

18.099

21.604

31 Aral›k itibariyle nakit ve nakit benzerleri

28.112

18.099

‹ﬂletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar
‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakitin vergi
öncesi zarar ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Karﬂ›l›klardaki art›ﬂ ve azal›ﬂlar
Amortisman ve itfa paylar›
Faiz ve vade fark› geliri
Faiz ve vade fark› gideri
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar sermaye art›r›m›ndan
kaynaklanan kârlar
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k
sat›ﬂ zarar›/(kâr›), net
‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂiklik
öncesi iﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki net de¤iﬂim
Ödenen kurumlar vergisi

33

‹ﬂletme faaliyetlerinden (kullan›lan)/sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›ﬂlar›ndan
elde edilen nakit giriﬂleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›n al›m›
Finansal varl›k sat›n al›nmas›
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›
Yabanc› para çevrim farklar›

12, 13, 14
7
3

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Finansman faaliyetleri:
Nakit sermaye art›ﬂ›
Al›nan faizler ve vade farklar›
Ödenen faizler ve vade farklar›
Finansal borçlardaki art›ﬂ/ (azal›ﬂ), net

21

Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan/ (kullan›lan) net nakit
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Takip eden dipnotlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 1 - GRUP'UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Grundig Elektronik Anonim ﬁirketi (“ﬁirket” veya “Grundig Elektronik”) ve ba¤l› ortakl›klar› (hepsi birlikte “Grup” olarak adland›r›lm›ﬂt›r) televizyon, bilgisayar, yazar kasa ve
çeﬂitli elektronik aletlerin üretimi, sat›ﬂ›, ihracat ve ithalat› ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir. ﬁirket'in ana ortakl›¤› olan Arçelik A.ﬁ., Koç Grubu ﬁirketleri'nin
bir üyesidir.
ﬁirket merkezi, aﬂa¤›daki adreste bulunmaktad›r:
Beylikdüzü Mevkii
34520 Büyükçekmece
‹stanbul / Türkiye
ﬁirket, Sermaye Piyasas› Kurulu'na (“SPK”) kay›tl›d›r ve hisseleri 1992 y›l›ndan beri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (“‹MKB”) iﬂlem görmektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle, Grundig Elektronik'in halka aç›kl›k oran› %11,32 olup, ﬁirket'in hisselerinin ço¤unlu¤unu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlar› aﬂa¤›daki gibidir (Not 21):
%
Arçelik A.ﬁ.
Di¤er

83,03
16,97
100,00

Grundig Multimedia B.V. hisselerinin tamam›n›n ﬁirket taraf›ndan sat›n al›nmas› iﬂleminin 31 Mart 2008 tarihinde tamamlanmas›n› takiben (Not 3), 3 Nisan 2008 tarihinde
yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda al›nan karar ile ﬁirket, Beko Elektronik Anonim ﬁirketi olan ticari unvan›n› “Grundig Elektronik Anonim ﬁirketi” olarak de¤iﬂtirmiﬂtir.
Grup'un bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 1.987'dir (2007: 2.637).
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 1 - GRUP'UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU (Devam›)
Grundig Elektronik'in ba¤l› ortakl›klar› (“Ba¤l› Ortakl›klar”) aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r:

Ba¤l› Ortakl›klar
Bekodutch B.V. (“Bekodutch”)
Beko Elektronik Llc (“Beko Elektronik Llc”) (1)
Fusion Digital Technology Ltd. (“Fusion Digital”) (2)
Grundig Multimedia B.V. ("Grundig Multimedia") (3)
Grundig Benelux B.V., Netherlands
(“Grundig Benelux”) (3)
Grundig Nordic DK A/S, Denmark
(“Grundig Denmark”) (3)
Grundig España S.A., Spain (“Grundig Espana”) (3)
Grundig Intermedia Ges.m.b.H., (“Grundig Austria”) (3)
Grundig Intermedia GmbH, Germany
(“Grundig GmbH”) (3)
Grundig Italiana S.p.A., Italy (“Grundig Italy”) (3)
Grundig Magyarország Kft., Hungary
(“Grundig Hungary”) (3)
Grundig Nordic No AS, Norway (“Grundig Norway”) (3)
Grundig Nordic Fin Oy, Finland (“Grundig Finland ”) (3)
Grundig Polska Sp.z o.o., Poland (“Grundig Polska”) (3)
Grundig S.A.S., (“Grundig France”) (3)
Grundig (Schweiz) AG, Switzerland (“Grundig AG”) (3)
Grundig Nordic AB, (“Grundig Sweden”) (3)
Grundig Portuguesa Comércio de Artigos
Electrónicos Lda., Portugal (“Grundig Portugal”) (3)
Grundig Ceská republika, s.r.o.,
Czech Republic (“Grundig Ceská”) (3)
Grundig Slovakia s.r.o.,
Slovakia (“Grundig Slovakia”) (3)

Ülke

Ana faaliyeti

Faaliyet
konusu

Hollanda
Rusya
‹ngiltere
Hollanda

Yat›r›m
Üretim/ Sat›ﬂ
Teknoloji
Yat›r›m

Holding
Elektronik
Gayri-faal
Holding

Hollanda

Sat›ﬂ

Elektronik

Danimarka
‹spanya
Avusturya

Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ

Elektronik
Elektronik
Elektronik

Almanya
‹talya

Sat›ﬂ
Sat›ﬂ

Elektronik
Elektronik

Macaristan
Norveç
Finlandiya
Polonya
Fransa
‹sviçre
‹sveç

Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ
Sat›ﬂ

Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik

Portekiz

Sat›ﬂ

Elektronik

Çek Cumhuriyeti

Sat›ﬂ

Elektronik

Slovakya

Sat›ﬂ

Elektronik

(1) ﬁirket'in 12 May›s 2008 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile Beko Elektronik Llc'nin tüplü televizyon üretiminin durdurulmas›na karar verilmiﬂtir.
(2) Tasfiye süreci devam etmektedir.
(3) Grup'un Grundig Multimedia'n›n %50 oran›ndaki hissesini 2008 y›l› içerisinde sat›n almas› sonucu Grundig Multimedia Grup'un ba¤l› ortakl›¤› haline gelmiﬂtir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.1 Sunuma iliﬂkin temel esaslar
Uygulanan finansal raporlama standartlar›
Grup'un konsolide finansal tablolar›, SPK taraf›ndan yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na (“SPK Finansal Raporlama Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanmaktad›r.
SPK, Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” ile iﬂletmeler taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas›
ve ilgililere sunulmas›na iliﬂkin ilke, usul ve esaslar› belirlemektedir. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baﬂlayan hesap dönemlerine ait ilk finansal tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂ olup, SPK'n›n Seri: XI, No:25 "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤"i yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Bu tebli¤e istinaden,
iﬂletmelerin finansal tablolar›n› Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (“UMS/UFRS”)'na göre haz›rlamalar› gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS'ler uygulanacakt›r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk›r› olmayan, TMSK taraf›ndan
yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›nacakt›r.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Standartlar›'na uygun finansal tablo haz›rlayan ﬂirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmiﬂtir. Dolay›s›yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005
tarihinden baﬂlamak kayd›yla, UMSK taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› uygulanmam›ﬂt›r.
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlan›ﬂ tarihi itibariyle, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS'nin UMSK taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan
henüz ilan edilmedi¤inden, konsolide finansal tablolar, SPK'n›n Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e aç›klama getiren duyurular› çerçevesinde, UMS/UFRS'nin esas
al›nd›¤› SPK Finansal Raporlama Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK taraf›ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas›
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler dahil edilerek sunulmuﬂtur. Bu kapsamda geçmiﬂ döneme ait finansal tablolarda gerekli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
Grundig Elektronik, muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas›nda ve finansal tablolar›n›n haz›rlanmas›nda, SPK taraf›ndan ç›kar›lan prensiplere ve ﬂartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),
vergi mevzuat› ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanl›¤› (“Maliye Bakanl›¤›”) taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen Hesap Plan› ﬂartlar›na uymaktad›r. Yabanc› ülkelerde faaliyet
gösteren Ba¤l› Ortakl›klar kanuni finansal tablolar›n› faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak haz›rlamaktad›r. Konsolide finansal
tablolar, kanuni kay›tlara SPK Finansal Raporlama Standartlar› uyar›nca do¤ru sunumun yap›lmas› amac›yla gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir.
Konsolide finansal tablolar, gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlülükler ve yeniden de¤erlenmiﬂ de¤erleriyle gösterilen maddi duran varl›klar grubundan
yeralt› ve yerüstü düzenleri ile arazi ve binalar d›ﬂ›nda tarihi maliyet esas› baz al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Finansal tablolar›n UFRS'ye uygun haz›rlanmas›, yönetim taraf›ndan Grup muhasebe politikalar› belirlenirken baz› önemli kararlar al›nmas›n› gerektirir. Konsolide finansal tablolar
haz›rlan›rken kullan›lan önemli varsay›mlara ve tahminlere Not 2.4'te yer verilmiﬂtir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (Devam›)
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'ndaki (UFRS) de¤iﬂiklikler
a)

2008'de yürürlü¤e giren ancak Grup'un operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar, de¤iﬂiklikler ve yorumlar
-

UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Geri Al›m Sözleﬂmeleri”
UFRYK 12, “‹mtiyazl› Servis Anlaﬂmalar›”
UFRYK 13, “Müﬂteri Sadakat Programlar›”
UFRYK 14, “UMS 19 - Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimleri”

Yukar›da yer alan 2008 y›l›nda yürürlü¤e giren de¤iﬂiklikler Grup'un operasyonlar› ile ilgili olmad›klar›ndan 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolarda uygulanmam›ﬂt›r.
b)

2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam›ﬂ mevcut standartlarla ilgili de¤iﬂiklikler ve yorumlar
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olanlar:
-

UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu” Do¤rudan Özkayna¤a Kaydedilen Net Gelir Tablosu Gereklili¤ine ‹liﬂkin Kapsaml› De¤iﬂiklikler
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”, Do¤rudan Giderleﬂtirmeyi Engelleyen Kapsaml› De¤iﬂiklikler
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Sat›n Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Do¤acak Yükümlülüklerin Aç›klanmas› Hakk›nda De¤iﬂiklik
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere ‹lgili De¤iﬂiklikler
UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödemeler”
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat Anlaﬂmalar›”
UFRYK 16, “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas›”
1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için geçerli olanlar:

-

UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
UMS 28, “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar”
UMS 31, “‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Paylar” Sat›n Alma Yönteminin Uygulanmas› Hakk›nda Kapsaml› De¤iﬂiklik
UFRS 3, “‹ﬂletme Birleﬂmeleri”

Grup yukar›da yer alan de¤iﬂikliklerin operasyonlar›na olan etkilerini de¤erlendirip 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r. Yukar›daki Standart ve Yorumlar›n
uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grup'un konsolide finansal tablolar› üzerinde önemli bir etki yaratmayaca¤› beklenmektedir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (Devam›)
Yabanc› para çevrimi
Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Grup bünyesinde yer alan ﬂirketlerin finansal tablolar›ndaki her bir kalem, ﬂirketlerin operasyonlar›n› sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullan›larak
muhasebeleﬂtirilmiﬂtir (“fonksiyonel para birimi”). Konsolide finansal tablolar, Grundig Elektronik'in fonksiyonel, Grup'un raporlama para birimi olan YTL para birimi kullan›larak
sunulmuﬂtur.
Grup ﬂirketleri
Grup ﬂirketlerinin fonksiyonel para birimi raporlama para biriminden farkl› ise; ilgili ﬂirketlerin tüm varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderleri ortalama
döviz kuru kullan›larak çevrilmiﬂtir. Kapan›ﬂ ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› özkaynaklar içerisindeki yabanc› para çevrim farklar› kalemi alt›nda takip
edilmektedir.
Grup muhasebesi
a) Ba¤l› ortakl›klar
Ba¤l› Ortakl›klar, Grundig Elektronik'in ya (a) do¤rudan ve/ veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde ﬂirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50'den
fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla veya (b) oy kullanma hakk›n›n %50'den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet
etkisini kullanmak suretiyle mali ve iﬂletme politikalar›n› ﬁirket'in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder.
Ba¤l› Ortakl›klar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup'a transfer oldu¤u tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›na al›n›r ve kontrolün ortadan kalkt›¤› tarih itibariyle konsolidasyon
kapsam›ndan ç›kart›l›r.
Ba¤l› Ortakl›klar'›n, bilançolar› ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmiﬂ ve Grundig Elektronik'in sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›klar'›n kay›tl›
de¤erleri ile özkaynaklar› karﬂ›l›kl› olarak netleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket ile Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup içi iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda mahsup edilmiﬂtir. ﬁirket'in
sahip oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynak ve gelir tablosu hesaplar›ndan netleﬂtirilmiﬂtir. Gerekli görüldü¤ünde,
Ba¤l› Ortakl›klar için uygulanan muhasebe politikalar› Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar› ile tutarl›l›¤›n sa¤lanmas› amac›yla de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Grup'un do¤rudan ve dolayl› toplam oy hakk› %50'nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmeyen ba¤l› ortakl›klar› maliyet bedelleri
üzerinden varsa de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Konsolidasyon kapsam› d›ﬂ›nda tutulan ba¤l› ortakl›klar Not 7'de
ayr›ca sunulmuﬂtur.
Ba¤l› Ortakl›klar'›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›ﬂ› paya sahip hissedarlar›n paylar›, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “ana ortakl›k d›ﬂ› paylar”
olarak gösterilmektedir.
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NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (Devam›)
31 Aral›k tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsam›nda yer alan Ba¤l› Ortakl›klar'daki Grundig Elektronik'in do¤rudan ve dolayl› oy haklar› ve etkin ortakl›k oranlar› aﬂa¤›da
gösterilmiﬂtir:

Bekodutch
Fusion Digital (1)
Beko Elektronic Llc
Grundig Multimedia (2)
Grundig Benelux (2), (3)
Grundig Denmark (2), (3)
Grundig Espana (2), (3)
Grundig Intermedia (2), (3)
Grundig Austria (2), (3)
Grundig Italy (2), (3)
Grundig Hungary (2), (3)
Grundig Norway (2), (3)
Grundig Finland (2), (3)
Grundig Polska (2), (3)
Grundig France (2), (3)
Grundig Switzerland (2), (3)
Grundig Sweden (2), (3)
Grundig Czech Republic (2), (3)
Grundig Slovakia (2), (3)
Grundig Slovenia (4)
Grundig Portugal (2), (3)

2008

2007

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

(1)

29 Aral›k 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda Fusion Digital'in tasfiye edilmesine karar verilmiﬂtir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle tasfiye sürecinin devam etmesi
nedeniyle, Fusion Digital'in tasfiye amaçl› haz›rlanan finansal tablolar› konsolide edilmiﬂtir.

(2)

2008 y›l›nda gerçekleﬂen iktisap neticesinde ba¤l› ortakl›k haline gelmiﬂlerdir (Not 3). 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle iﬂ ortakl›klar› olarak konsolide edilmiﬂlerdir.

(3)

Grundig Multimedia %100'üne sahip oldu¤u söz konusu ﬂirketlerin ana ortakl›¤›d›r. Dolay›s›yla, do¤rudan ve dolayl› oy haklar› ve etkin ortakl›k oranlar› eﬂittir.

(4)

2008 y›l› içerisinde tasfiye edilmiﬂtir.

b) ‹ﬂ ortakl›klar›
‹ﬂ Ortakl›klar› Grundig Elektronik'in bir veya daha fazla giriﬂimci ortak ile müﬂterek kontrole tabi bir ekonomik faaliyeti gerçekleﬂtirmesini sa¤layan sözleﬂmeye ba¤l› giriﬂimlerdir
(Not 4).
‹ﬂ Ortakl›klar›, faaliyetleri üzerindeki müﬂterek kontrolün baﬂlad›¤› tarihten itibaren oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyon kapsam›na al›n›rlar ve müﬂterek kontrolün
sona erdi¤i tarih itibariyle konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›l›rlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, ‹ﬂ Ortakl›klar›'na ait finansal tablolarda yer alan varl›k, yükümlülük,
özkaynak, gelir ve giderler Grup'un sahip oldu¤u toplam oy haklar› ile konsolidasyon iﬂlemine tabi tutulmaktad›r.
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NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (Devam›)
Netleﬂtirme/ Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye niyet olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile
yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› oldu¤u durumlarda net olarak gösterilirler.
Karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolar›n düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un cari dönem konsolide finansal tablolar› önceki dönemle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak haz›rlanmaktad›r.
Cari dönem konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›l›r ve önemli farkl›l›klar aç›klan›r.
SPK'n›n Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e aç›klama getiren duyurular› çerçevesinde düzenlenen cari dönem konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas›
aç›s›ndan önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenmiﬂtir.
2.2 Muhasebe politikalar› ve tahminlerindeki de¤iﬂiklikler ve hatalar
Muhasebe politikalar› ve muhasebe tahminlerinde de¤iﬂiklik ve hatalar olmas› durumunda, yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük
olarak uygulan›r ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari
dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulan›r.
2.3 Önemli muhasebe politikalar›n›n özeti
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
‹liﬂkili taraflar
Konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l›
ﬂirketler, iﬂtirak ve ortakl›klar ile Koç Holding grup ﬂirketleri, iliﬂkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiﬂlerdir (Not 30).
Grup'un, Arçelik A.ﬁ. kanal›yla Ba¤l› Ortakl›klar'›na gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u sat›ﬂlar› ve bu sat›ﬂlara iliﬂkin Ba¤l› Ortakl›klar'›n al›ﬂlar› grup içi iﬂlemler olarak de¤erlendirilmesi
sebebiyle, söz konusu iﬂlemler, konsolide finansal tablolarda karﬂ›l›kl› olarak netleﬂtirilmiﬂtir.
Ticari alacaklar
Grup taraf›ndan bir al›c›ya ürün veya hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluﬂan ticari alacaklar ertelenen finansman gelirinden netleﬂtirilmiﬂ olarak gösterilirler.
Belirlenmiﬂ faiz oran› olmayan k›sa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmamas› durumunda, orijinal fatura de¤erleri üzerinden gösterilmiﬂtir (Not 10).
Grup tahsil imkan›n›n kalmad›¤›na dair objektif bir delil oldu¤u takdirde ilgili ticari alacak için ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmaktad›r. Söz konusu bu karﬂ›l›¤›n tutar›, alaca¤›n
kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar dahil olmak üzere tüm nakit ak›ﬂlar›n›n,
oluﬂan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.
ﬁüpheli alacak tutar›na karﬂ›l›k ayr›lmas›n› takiben, ﬂüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayr›lan ﬂüpheli alacak
karﬂ›l›¤›ndan düﬂülerek gelir tablosuna gelir olarak kaydedilir (Not 25).
Ertelenen finansman gelir/gideri
Ertelenen finansman gelir/gideri vadeli sat›ﬂlar ve al›mlar›n üzerinde bulunan finansal gelirler ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler, kredili sat›ﬂ ve al›mlar›n süresi
boyunca, etkin faiz oran› yöntemi ile hesaplan›r ve finansal gelirler ve giderler kalemi alt›nda gösterilir (Not 26 ve 27).
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Stoklar
Stoklar, net gerçekleﬂebilir de¤er ya da maliyet bedelinden düﬂük olan› ile de¤erlenir. Maliyet, a¤›rl›kl› ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktad›r. Stoklara dahil edilen
maliyeti oluﬂturan unsurlar malzeme, direkt iﬂçilik ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmemektedir. Net gerçekleﬂebilir de¤er, ola¤an ticari
faaliyet içerisinde oluﬂan tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan, tamamlanma maliyeti ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için gerekli sat›ﬂ maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Not 11).
Finansal yat›r›mlar
S›n›fland›rma
Grup, finansal varl›klar›n› krediler ve alacaklar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r. S›n›fland›rma, finansal varl›klar›n al›nma amaçlar›na göre yap›lm›ﬂt›r.
Yönetim, finansal varl›klar›n›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte yapar.
a) Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada iﬂlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varl›klard›r. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren
12 aydan k›sa ise dönen varl›klar, 12 aydan uzun ise duran varl›klard›r. Krediler ve alacaklar bilançoda “ticari ve di¤er alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›rlar (Not 10).
b) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, bu kategoride s›n›fland›r›lan ve di¤er kategorilerin içinde s›n›fland›r›lmayan türev araç olmayan varl›klard›r. Yönetim, ilgili varl›klar› bilanço
tarihinden itibaren 12 ay içinde elden ç›karmaya niyetli de¤ilse duran varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r (Not 7).
(c) Türev finansal araçlar
Grup'un türev finansal araçlar›n› vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmeleri ile yabanc› para ve faiz oran› swap iﬂlemleri oluﬂturmaktad›r. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik
olarak Grup için risklere karﬂ› etkin bir koruma sa¤lamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden UMS 39 “Finansal araçlar›n muhasebeleﬂtirilmesi” standard›na ait gerekli koﬂullar›
taﬂ›mamas› nedeniyle konsolide finansal tablolarda al›m-sat›m amaçl› türev finansal araçlar olarak muhasebeleﬂtirilmektedir.
Muhasebeleﬂtirme ve ölçümleme
Düzenli olarak al›p-sat›lan finansal varl›klar, al›m-sat›m›n yap›ld›¤› tarihte kay›tlara al›n›r. Al›m-sat›m yap›lan tarih, yönetimin varl›¤› al›m sat›m yapmay› vadetti¤i tarihtir. Gerçe¤e
uygun de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal varl›klar hariç di¤er yat›r›mlar deftere ilk olarak gerçe¤e uygun de¤erine iﬂlem maliyeti eklenmek suretiyle
kaydedilir. Gerçe¤e uygun de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendiren finansal varl›klar, gerçe¤e uygun de¤eriyle de¤erlenir ve iﬂlem maliyetleri, gelir tablosunda
giderleﬂtirilir. Finansal varl›klardan do¤an nakit ak›m al›m haklar› sona erdi¤inde veya transfer edildi¤inde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer etti¤inde, finansal varl›klar
defterlerden ç›kart›l›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve gerçe¤e uygun de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendiren finansal varl›klar müteakip dönemlerde
gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilmektedirler. Krediler ve alacaklar etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilmektedir.
Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ yabanc› para cinsinden parasal finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erlerindeki de¤iﬂikliklerde, finansal varl›¤›n iskonto edilmiﬂ de¤erindeki
de¤iﬂiklikler ile finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erindeki di¤er de¤iﬂikliklerden oluﬂan kur farklar› analiz edilirler. Parasal finansal varl›klardan oluﬂan kur farklar› gelir tablosuna, parasal
olmayan finansal varl›klardan oluﬂan kur farklar› özkaynaklara yans›t›l›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varl›klar›n
gerçe¤e uygun de¤erindeki de¤iﬂimler özkaynaklara yans›t›l›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›klar, sat›ld›¤›nda veya de¤er düﬂüklü¤ü oluﬂtu¤unda özkaynaklarda gösterilen birikmiﬂ gerçe¤e uygun de¤er
düzeltmeleri gelir tablosuna finansal varl›klardan do¤an kâr ve zararlar olarak aktar›l›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar üzerinde etkin faiz oran› kullan›larak hesaplanan faiz, gelir tablosunda di¤er gelirler içinde gösterilir. Grup temettü ödemelerini almaya hak
kazand›¤›nda, sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan elde edilen temettü geliri, gelir tablosunda di¤er gelirler içinde gösterilir.
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Borsada iﬂlem gören yat›r›m amaçl› finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri piyasa al›ﬂ fiyatlar›na göre belirlenmektedir. Finansal varl›klar için aktif bir piyasan›n (borsada
iﬂlem görmeyen menkul k›ymetler) bulunmamas› durumlar›nda, Grup ilgili finansal varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erini de¤erleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktad›r. Bu
yöntemler piyasa verilerinden yararlan›larak muvazaas›z benzer iﬂlemlerin kullan›lmas›n›, benzer estrümanlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin referans al›nmas›n› indirgenmiﬂ nakit
ak›mlar› analizini ve opsiyon fiyatland›rma modelleri yöntemlerini içerir.
Al›m sat›m amaçl› türev finansal araçlar, konsolide finansal tablolara ilk olarak maliyet de¤erleri ile yans›t›l›r ve kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde gerçe¤e uygun de¤erleri
üzerinden de¤erlenir. Bu enstrümanlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinde meydana gelen de¤iﬂikliklerden kaynaklanan kazanç ve kay›plar gelir veya gider olarak konsolide gelir
tablosu ile iliﬂkilendirilir.
Vadeli döviz al›m-sat›m sözleﬂmeleri piyasa fiyatlar› veya iskonto edilmiﬂ nakit ak›mlar› ile de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri pozitif olan türev ürünleri konsolide
bilançolarda varl›klarda, negatif olanlar ise yükümlülüklerde muhasebeleﬂtirilmektedir (Not 9).
Grup bilanço tarihinde, finansal varl›klar›n›n de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili nesnel kan›t olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan hisse senetlerinin gerçe¤e
uygun de¤erinin maliyetinin alt›na önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düﬂmesi de¤er düﬂüklü¤ü göstergesi olarak de¤erlendirilir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n de¤er
düﬂüklügü ile ilgili nesnel kan›tlar›n varl›¤› durumunda ilgili finansal varl›¤›n elde etme maliyeti ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki farktan oluﬂan toplam zarardan daha önce
gelir tablosuna yans›t›lan de¤er düﬂüklü¤ü tutar› ç›kar›ld›ktan sonra kalan zarar özkaynaklardan ç›kar›larak gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir. Sermaye araçlar› ile ilgili gelir
tablosuna kaydedilen de¤er düﬂüklü¤ü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu de¤er düﬂüklü¤ünün ortadan kalkmas› durumunda dahi gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmez.
Ticari alacaklar ile ilgili de¤er düﬂüklü¤ü tespiti ticari alacaklar ile ilgili muhasebe politikalar›nda aç›klanm›ﬂt›r.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasada tutulan nakit, bankalarda tutulan mevduatlar, vadeleri 3 ay veya daha k›sa olan di¤er likit yat›r›mlar› içerir (Not 6).
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya iﬂlerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek veya de¤er kazanmas› amac›yla veya
her ikisi için elde tutulan binalar “yat›r›m amaçl› gayrimenkuller” olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller elde etme maliyetinden birikmiﬂ amortisman›n düﬂülmesi
suretiyle gösterilmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmaktad›r (Not 12).
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olas› bir de¤er düﬂüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve bu inceleme sonunda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir
de¤erinden fazla ise, karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili yat›r›m amaçl› gayrimenkulün mevcut kullan›m›ndan gelecek
net nakit ak›mlar› ile sat›ﬂ maliyeti düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erinden yüksek olan› olarak kabul edilir.
Maddi duran varl›klar
Arsalar, binalar ve yeralt› ve yerüstü düzenleri, 19 Ekim 2007 tarihi itibariyle Çelen Kurumsal De¤erleme ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›ﬂmalar›nda
tespit edilen gerçe¤e uygun de¤erlerinden, bilanço tarihine kadar hesaplanan amortismanlar indirilmek suretiyle 31 Aral›k 2008 tarihli gerçe¤e uygun de¤erlerine yaklaﬂ›k
olacaklar› varsay›m›yla yeniden de¤erlenmiﬂ de¤erleri üzerinden finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Di¤er bütün maddi duran varl›klar elde etme maliyetinden birikmiﬂ amortisman›n
düﬂülmesi ile finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r (Not 13).
Maddi duran varl›klarda yeniden de¤erleme sonucu meydana gelen art›ﬂlar, bilançoda özkaynaklar alt›nda yer alan de¤er art›ﬂ fonlar› hesab›na alacak kaydedilmiﬂtir.
Yeniden de¤erlenmiﬂ varl›k üzerinden hesaplanan amortisman ile (gelir tablosuna yans›t›lan amortisman) varl›¤›n maliyeti üzerinden ayr›lan amortisman aras›ndaki fark de¤er
art›ﬂ fonundan geçmiﬂ y›llar karlar›na transfer edilmiﬂtir.
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Yeniden de¤erlenmiﬂ ya da bilanço tarihindeki elde etme maliyeti ile ifade edilmiﬂ maddi duran varl›klar›n üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi uygulanarak amortisman
hesaplanm›ﬂt›r. Arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebi ile amortisman ayr›lmamaktad›r. Maddi duran varl›klar›n tahmin edilen faydal› ömürleri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Taﬂ›tlar
Özel maliyetler
Kal›plar

30 - 50 y›l
30 - 50 y›l
11 - 25 y›l
4 - 10 y›l
4 - 7 y›l
5 y›l
4 - 7 y›l

Maddi duran varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü oldu¤una iﬂaret eden koﬂullar›n mevcut olmas› halinde, olas› bir de¤er düﬂüklü¤ünün tespiti amac›yla inceleme yap›l›r ve bu inceleme
sonunda maddi duran varl›¤›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir.
Geri kazan›labilir de¤er, ilgili maddi duran varl›¤›n mevcut kullan›m›ndan gelecek net nakit ak›mlar› ile net sat›ﬂ fiyat›ndan yüksek olan› olarak kabul edilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kart›lmas› dolay›s›yla oluﬂan kar ve zararlar di¤er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar›na dahil edilirler.
Maddi duran varl›klar›n herhangi bir parças›n› de¤iﬂtirmekten do¤an giderler bak›m onar›m maliyetleri ile birlikte varl›¤›n gelecekteki ekonomik faydas›n› artt›r›c› nitelikte ise
aktifleﬂtirilebilirler. Tüm di¤er giderler oluﬂtukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleﬂtirilir.
Maddi olmayan duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar marka, ticari marka lisanslar›, patentler, geliﬂtirme maliyetleri ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir (Not 14).
a) Marka
‹ﬂletme içi yarat›lan markalar, iﬂin bir bütün olarak geliﬂtirilmesine iliﬂkin maliyetlerden ay›rt edilememeleri nedeniyle maddi olmayan duran varl›k olarak muhasebeleﬂtirilmez.
Ayr› olarak elde edilen markalar maliyet de¤erleriyle, iﬂletme birleﬂmelerinin bir parças› olarak elde edilen markalar iktisap tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile finansal
tablolara yans›t›l›r.
Markan›n Grup'a net nakit giriﬂi sa¤lamas› beklenilen süre için öngörülebilir bir s›n›r olmamas› nedeniyle, Grup, markay› s›n›rs›z faydal› ömre sahip olarak de¤erlendirmiﬂtir.
Marka s›n›rs›z faydal› ömre sahip olmas› nedeniyle itfa edilmez. Marka, her y›l ya da de¤er düﬂüklü¤ünün varl›¤›n› iﬂaret eden ﬂartlar›n oldu¤u durumlarda daha s›k aral›klarla
de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulur. De¤er düﬂüklü¤ünün olmas› durumunda markan›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erine getirilir.
b) Ticari marka lisanlar› ve patentler
Ayr› olarak elde edilen ticari marka lisanslar› ve patentler maliyet de¤erleriyle gösterilmektedir. ‹ﬂletme birleﬂmelerinin bir parças› olarak elde edilen ticari marka lisanslar› ve
patentler, iktisap tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleri ile finansal tablolara yans›t›l›r. Ticari marka lisanslar› ve patentlerin s›n›rl› faydal› ömürleri vard›r ve maliyetten birikmiﬂ itfa
paylar› düﬂüldükten sonraki de¤erleri ile takip edilirler. Ticari marka lisanslar› ve patentlerin itfa paylar›, tahmini faydal› ömürleri boyunca (5 y›l) maliyet de¤erleri üzerinden
do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak hesaplan›r.
c) Geliﬂtirme maliyetleri
Yeni ürünlerin geliﬂtirilmesi veya geliﬂtirilen ürünlerin testi ve dizayn› ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bak›mdan baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanabilir olmas› ve
maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilirler. Di¤er geliﬂtirme giderleri ve araﬂt›rma giderleri gerçekleﬂti¤inde
gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliﬂtirme gideri sonraki dönemde aktifleﬂtirilemez. Aktifleﬂtirilen geliﬂtirme giderleri, ürünün ticari üretiminin
baﬂlamas› ile 2-3 y›l içerisinde normal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir.
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d) Bilgisayar yaz›l›mlar›
Bilgisayar yaz›l›mlar›, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir. Bilgisayar yaz›l›mlar› tahmini s›n›rl› faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi
tutulur ve elde etme maliyetinden birikmiﬂ itfa pay›n›n düﬂülmesi ile bulunan de¤er üzerinden taﬂ›n›rlar. Bilgisayar yaz›l›mlar›n›n tahmin edilen faydal› ömürleri 5 ile 15 y›l
aras›ndad›r.
‹ﬂletme birleﬂmeleri ve ﬂerefiye
‹ﬂletme birleﬂmeleri, iki ayr› tüzel kiﬂili¤in veya iﬂletmenin raporlama yapan tek bir iﬂletme ﬂeklinde birleﬂmesi olarak de¤erlendirilmektedir. ‹ﬂletme birleﬂmeleri, UFRS 3 kapsam›nda,
sat›n alma yöntemine göre muhasebeleﬂtirilir.
‹ktisap maliyeti, al›m tarihinde verilen varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤eri, ç›kar›lan sermaye araçlar›, de¤iﬂimin yap›ld›¤› tarihte varsay›lan veya katlan›lan yükümlülükler ve buna
ilave iktisapla iliﬂkilendirilebilecek maliyetleri içerir. ‹ﬂletme birleﬂmesi sözleﬂmesi gelecekte ortaya ç›kacak olaylara ba¤l› olarak maliyetin düzeltilebilece¤ini öngören hükümler
içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olmas› ve de¤erinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen iﬂletme birleﬂme tarihinde birleﬂme maliyetine bu düzeltme dahil edilir.
Bir iﬂletmenin sat›n al›nmas› ile ilgili katlan›lan iktisap maliyeti ile iktisap edilen iﬂletmenin tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerinin gerçe¤e uygun de¤eri
aras›ndaki fark ﬂerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleﬂtirilir.
‹ﬂletme birleﬂmesi s›ras›nda oluﬂan ﬂerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine her y›l (31 Aral›k tarihi itibariyle) ya da ﬂartlar›n de¤er düﬂüklü¤ünü iﬂaret etti¤i durumlarda
daha s›k aral›klarla de¤er düﬂüklü¤ü tespit çal›ﬂmas›na tabi tutulur (Not 15). ﬁerefiye üzerinden hesaplanan de¤er düﬂüklü¤ü zararlar› takip eden dönemlerde söz konusu
de¤er düﬂüklü¤ünün ortadan kalkmas› durumunda dahi gelir tablosu ile iliﬂkilendirilemez. ﬁerefiye, de¤er düﬂüklü¤ü testi s›ras›nda nakit üreten birimler ile iliﬂkilendirilir.
‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erindeki iktisap edenin pay›n›n iﬂletme birleﬂmesi maliyetini aﬂmas› durumunda
ise fark konsolide gelir tablosuyla iliﬂkilendirilir.
Finansal kiralamalar
(1) Grup - kirac› olarak
Finansal Kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varl›k, varl›¤›n kiralama döneminin baﬂ›ndaki vergi avantaj veya teﬂvikleri düﬂüldükten sonraki makul de¤erinden veya asgari
kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiﬂ de¤erinden düﬂük olan› üzerinden aktifleﬂtirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz ödemeleri
ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleﬂtirilir. Finansal kiralama sözleﬂmesi ile elde edilen maddi duran varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca
amortismana tabi tutulur.
Operasyonel Kiralama
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama iﬂlemi, iﬂletme kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. ‹ﬂletme kiralar› olarak yap›lan ödemeler, kira
dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
(2) Grup - kiralayan olarak
Operasyonel Kiralama
Operasyonel kiralamada, kiralanan varl›klar, konsolide bilançoda maddi duran varl›klar alt›nda s›n›fland›r›l›r ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eﬂit tutarlarda
konsolide gelir tablosuna yans›t›l›r. Kira geliri kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
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Finansal borçlar ve borçlanma maliyetleri
Finansal borçlar, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan finansal borç tutar›ndan iﬂlem giderleri ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip tarihlerde, etkin
faiz yöntemiyle hesaplanm›ﬂ iskonto edilmiﬂ de¤erleri ile konsolide finansal tablolarda takip edilirler. Al›nan finansal borç tutar› (iﬂlem giderleri hariç) ile geri ödeme de¤eri
aras›ndaki fark, konsolide gelir tablosunda finansal borç süresince muhasebeleﬂtirilir (Not 8). Grup'un bilanço tarihinden itibaren 12 ay için yükümlülü¤ü geri ödemeyi erteleme
gibi koﬂulsuz hakk› bulunmuyorsa finansal borçlar, k›sa vadeli yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.
Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenen vergi giderini kapsar. Vergi, do¤rudan özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilen bir iﬂlemle ilgili olmamas› koﬂuluyla, gelir
tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili iﬂlemle birlikte özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilir.
Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibariyle Grup'un ba¤l› ortakl›klar›n›n faaliyet gösterdi¤i ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunlar› dikkate al›narak hesaplan›r.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar
üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r (Not 28).
Baﬂl›ca geçici farklar, maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki farktan, yeralt› ve yerüstü düzenleri, arsa ve binalar›n yeniden
de¤erleme fark›ndan, ihracat giderleri karﬂ›l›¤›ndan, garanti gider karﬂ›l›¤›ndan, stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›ndan, ﬂüpheli alacaklara ayr›lan karﬂ›l›klardan ve kullan›labilecek
vergi indirimlerinden do¤maktad›r.
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r.
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak ﬂart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n
bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, karﬂ›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, gerçe¤e uygun de¤erleriyle deftere al›n›r ve müteakip dönemlerde etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilir.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, ﬁirket'in, Türk ‹ﬂ Kanunu uyar›nca personelin emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas› yükümlülüklerinin tahmini toplam karﬂ›l›¤›n›n bugünkü
de¤erini ifade eder. Türkiye'de geçerli olan çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar ve Türk ‹ﬂ Kanun'u uyar›nca, ﬁirket, en az bir y›ll›k hizmetini tamamlayan, kendi iste¤i ile iﬂten
ayr›lmas› veya uygunsuz davran›ﬂlar sonucu iﬂ akdinin feshedilmesi d›ﬂ›nda kalan sebepler yüzünden iﬂten ç›kar›lan, vefat eden veya emekliye ayr›lan her personeline toplu
olarak k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Tan›mlanm›ﬂ sosyal yard›m yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri ile ilgili ayr›lan karﬂ›l›k öngörülen yükümlülük yöntemi kullan›larak
hesaplan›r. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir (Not 19).
Dövizli iﬂlemler
Dönem içinde gerçekleﬂen dövizli iﬂlemler, iﬂlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmektedir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler, bilanço tarihinde
geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmektedir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do¤an kazanç veya zararlar, konsolide gelir tablosuna
yans›t›lmaktad›r.
Gelirlerin kaydedilmesi
Sat›ﬂlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalar›n transferlerinin yap›lm›ﬂ olmas›, gelir tutar›n›n güvenilir ﬂekilde belirlenebilmesi ve iﬂlemle ilgili ekonomik
faydalar›n Grup'a akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›ﬂlar,
ürün sat›ﬂlar›ndan iade, indirim ve komisyonlar›n düﬂülmesi suretiyle bulunur. Sat›ﬂ iﬂlemi bir finansman iﬂlemini içeriyorsa, sat›ﬂ bedelinin gerçe¤e uygun de¤eri, izleyen dönemlerde
yap›lacak tahsilatlar›n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplan›r. Sat›ﬂ bedelinin nominal de¤eri ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark, finansman geliri olarak
ilgili dönemlere yine tahakkuk esas›na göre kaydedilir (Not 26 ve 27).
Grup taraf›ndan elde edilen faiz geliri etkin faiz getirisi yöntemi üzerinden hesaplanarak tahakkuk esas›na göre kaydedilir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (Devam›)
Yat›r›m, araﬂt›rma ve geliﬂtirme teﬂvikleri
Yat›r›m, araﬂt›rma ve geliﬂtirme teﬂvikleri, ﬁirket'in teﬂvik talepleri yetkili makamlar taraf›ndan onayland›¤› zaman tan›n›r.
Temettü
Temettü alacaklar› beyan edildi¤i dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçlar› kar da¤›t›m›n›n bir unsuru olarak beyan edildi¤i dönemde yükümlülük olarak konsolide
finansal tablolara yans›t›l›r.
Garanti giderleri
Garanti giderleri, ﬂirketlerin üretim ve sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdikleri mallar için yapt›klar› tamir-bak›m masraflar›, yetkili servislerin garanti kapsam›nda müﬂteriden bedel almaks›z›n
yapt›klar› iﬂçilik ve malzeme giderleri, ﬂirketlerce üstlenilen ilk bak›m giderleri ile has›lat› cari y›la gelir olarak kaydedilen ürünlere iliﬂkin müteakip y›llarda söz konusu olabilecek
geri dönüﬂ ve tamir seviyelerinin geçmiﬂ verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu kaydedilir (Not 18).
Ödenmiﬂ sermaye
Adi hisse senetleri özkaynaklarda s›n›fland›r›l›rlar. Yeni hisse senedi ve opsiyon ihrac›yla iliﬂkili maliyetler, vergi etkisi indirilmiﬂ olarak tahsil edilen tutardan düﬂülerek özkaynaklarda
gösterilirler.
Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senedi ihraç primi ﬁirket'in elinde bulunan ba¤l› ortakl›klar›n hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden sat›lmas› neticesinde oluﬂan fark› ya da ﬁirket'in
iktisap etti¤i ﬂirketler ile ilgili ç›karm›ﬂ oldu¤u hisselerin nominal de¤er ile gerçe¤e uygun de¤erleri aras›ndaki fark› temsil eder.
Borç karﬂ›l›klar›
Borç karﬂ›l›klar›, Grup'un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiﬂten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü yerine getirmek için
ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›ﬂ›n›n gerçekleﬂme olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük tutar› konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda muhasebeleﬂtirilmektedir.
Gelecek dönemlerde oluﬂmas› beklenen faaliyet zararlar› için karﬂ›l›k ayr›lmaz.
Koﬂullu varl›k ve yükümlülükler
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup'un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi
ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal tablolara al›nmamakta ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir (Not 17).
Hisse baﬂ›na kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, konsolide net zarar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir
(Not 29).
Türkiye'deki ﬂirketler mevcut hissedarlara birikmiﬂ karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farklar› hesab›ndan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“bedelsiz hisseler”)
sermayelerini artt›rabilir. Hisse baﬂ›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›ﬂ hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse baﬂ›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan
a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlamas›
Finansal bilgilerin endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölüm olarak raporlanmas› zorunludur. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliﬂkili mal veya
hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve fayda aç›s›ndan Grup'un di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir. Co¤rafi bölümler, Grup'un belirli bir ekonomik çevrede
mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda aç›s›ndan baﬂka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren di¤er bölümlerden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR (Devam›)
Bir endüstriyel bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm has›lat›n›n büyük bir ço¤unlu¤unun grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan
sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan ve di¤er bölümler ile gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliﬂkin iç ve
d›ﬂ toplam has›lat›n en az %10'unu oluﬂturmas› veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin toplam sonuçlar› ve zarar eden bölümlerin
toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük olan›n›n en az %10'una isabet etmesi veya bölüm varl›klar›n›n, tüm bölümlerin toplam varl›klar›n›n en az %10'unu oluﬂturmas›d›r.
Grup'un risk ve fayda oranlar›n›n özellikle üretti¤i mal ve hizmetlerdeki farkl›l›klardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik birincil raporlama format›
olarak co¤rafi bölümler belirlenmiﬂ olup, Grup'un üretti¤i ürünler farkl› riskler ve getirilere sahip olmad›¤›ndan, endüstriyel bölüm tan›mlanmam›ﬂt›r (Not 5).
Nakit ak›m raporlamas›
Konsolide nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzerleri, 3 aydan k›sa vadeli haz›r de¤erleri içermektedir.
31 Aral›k tarihleri itibariyle konsolide nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzerleri de¤erler aﬂa¤›daki gibidir:

Nakit ve nakit benzerleri - 3 aydan k›sa vadeli (Not 6)

2008

2007

28.112

18.099

28.112

18.099

2.4 Önemli muhasebe tahminleri ve varsay›mlar
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, koﬂullu varl›klar›n ve yükümlülüklerin aç›klamas›n› ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Grup gelece¤e yönelik tahmin ve varsay›mlarda
bulunmaktad›r. Muhasebe tahminleri do¤as› gere¤i gerçekleﬂen sonuçlarla birebir ayn› tutarlarda neticelenmeyebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varl›k ve
yükümlülüklerin kay›tl› de¤erinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsay›mlar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
S›n›rs›z faydal› ömre sahip olan maddi olmayan duran varl›klar ve ﬂerefiye de¤er düﬂüklü¤ü tespit çal›ﬂmas›:
Not 2.3'de belirtilen s›n›rs›z faydal› ömre sahip olan maddi olmayan duran varl›klar ve ﬂerefiye ile ilgili muhasebe politikalar› gere¤ince, söz konusu varl›klar Grup taraf›ndan
her y›l ya da de¤er düﬂüklü¤ünün varl›¤›n› iﬂaret eden ﬂartlar›n oldu¤u durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düﬂüklü¤ü için gözden geçirilmektedir. Nakit üreten birimlerin
geri kazan›labilir de¤eri, kullan›m de¤eri hesaplamalar› ve gelir yöntemi temel al›narak belirlenmiﬂtir. Bu hesaplamalar için belirli tahminler yap›lm›ﬂt›r (Not 14 ve 15). Söz
konusu çal›ﬂmalar neticesinde de¤er düﬂüklü¤ü tespit edilmemiﬂtir.
Kullan›labilecek vergi indirimleri üzerinden hesaplanan ertelenen vergi varl›klar›:
Grup yönetiminin yapm›ﬂ oldu¤u de¤erlendirme neticesinde, öngörülebilir ve vergi kanunlar› çerçevesinde vergi indirim hakk›n›n devam edebilece¤i bir süre içerisinde
yararlan›labilece¤i sonucuna var›lan 208.802 YTL (2007: 179.122 YTL) tutar›ndaki vergi indirimlerinden 42.219 YTL (2007: 35.952 YTL) tutar›nda ertelenen vergi varl›¤›
tahmin edilmiﬂ ve muhasebeleﬂtirilmiﬂtir (Not 28).
Arsalar, binalar ve yeralt› ve yerüstü düzenleri yeniden de¤erlemesi:
Not 2.3'de belirtilen maddi duran varl›klar ile ilgili muhasebe politikalar› gere¤ince, arsalar, binalar ve yeralt› ve yerüstü düzenleri, 19 Ekim 2007 tarihi itibariyle Çelen Kurumsal
De¤erleme ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›ﬂmalar›nda tespit edilen yeniden de¤erlenmiﬂ de¤erlerinden, bilanço tarihine kadar hesaplanan amortismanlar
indirilmek suretiyle belirlenen de¤erler üzerinden finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Grup yapm›ﬂ oldu¤u emsal de¤er çal›ﬂmalar› ve alm›ﬂ oldu¤u de¤erleme
uzman görüﬂleri neticesinde söz konusu varl›klar için kullan›lan de¤erlerin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤erlerine yaklaﬂ›k olaca¤›n› varsaym›ﬂt›r (Not 13).
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 3 - ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
Grundig Elektronik, 31 Mart 2008 tarihinde, iﬂ ortakl›klar›ndan Grundig Multimedia B.V.'nin hisselerinin %50'sini giriﬂimci orta¤› Alba Europe Ltd.'den sat›n alm›ﬂt›r. Böylece
Grundig Elektronik'in Grundig Multimedia B.V.'de sahip oldu¤u hisselerin oran› %100'e ulaﬂm›ﬂt›r.
ﬁerefiye hesaplamas› ve iktisap edilen net varl›klara iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:
Nakit ödenen (1)
‹ktisap ile iliﬂkilendirilen maliyetler
‹ktisaba iliﬂkin yükümlülükler (2)

70.547
302
13.595

Toplam iktisap tutar›
‹ktisap edilen net varl›klar

84.444
(73.891)

‹ktisap tarihindeki ﬂerefiye (Not 15)
‹ktisaba iliﬂkin koﬂullu yükümlülüklerdeki de¤iﬂimin etkisi (Not 15) (3)
Yabanc› para çevrim farklar› (Not 15)

10.553
(4.332)
655

Bilanço tarihi itibariyle ﬂerefiye

6.876

(1) Sat›n alma bedelinin hisse devri s›ras›nda peﬂin olarak ödenen 35.000.000 Avro tutar›ndaki k›sm›d›r.
(2) Sat›n alma bedelinin, 2008 - 2012 y›llar›nda Grundig markas› ile ‹ngiltere ve ‹rlanda' da yap›lacak sat›ﬂlardan elde edilecek gelirlerin, 2008 - 2010 y›llar› için (2008
y›l› için 2.000.000 Avro'yu, 2009 ve 2010 y›llar› için ise y›ll›k 3.000.000 Avro'yu geçmemek üzere) %4'ü ve 2011 - 2012 y›llar› için %2'si olmak üzere beﬂ y›l vadeli olarak
ödenecek k›sm›ndan kaynaklanmaktad›r.
(3) ‹ktisap tarihinde koﬂullu yükümlülü¤ün tespit edilmesi esnas›nda kullan›lan Grundig markas› ile ‹ngiltere ve ‹rlanda'da yap›lacak sat›ﬂlardan elde edilecek gelir tahminleri,
2008 y›l› içerisinde gerçekleﬂen sat›ﬂ tutarlar› göz önüne al›narak revize edilmiﬂtir. Sat›ﬂ tahminlerindeki de¤iﬂiklikten kaynaklanan koﬂullu yükümlülükteki azal›ﬂ UFRS 3 uyar›nca
ﬂerefiye ile karﬂ›l›kl› olarak düzeltilmiﬂtir.
‹ktisaptan kaynaklanan tan›mlanabilir varl›k ve yükümlülüklere (50%) iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Finansal yat›r›mlar (Not 7)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (Not 12)
Maddi duran varl›klar (Not 13)
Maddi olmayan duran varl›klar (Not 14)
Di¤er duran varl›klar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü (Not 28)
Di¤er yükümlülükler
‹ktisap edilen net varl›klar

Kay›tl› de¤erler

Gerçe¤e uygun
de¤erler

15.603
91.869
223
60.509
4.208
36
4.170
1.047
22.600
432
(11.304)
(9.952)
(103.794)
(3.328)
(51.845)

15.603
91.869
223
60.509
4.208
36
4.170
1.047
94.301
432
(11.304)
(9.952)
(103.794)
(21.612)
(51.845)

20.474

73.891
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 3 - ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹ (Devam›)
Sat›n almadan kaynaklanan nakit ç›k›ﬂ›n›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
Nakit ödenen
‹ktisap ile iliﬂkilendirilen maliyetler
Sat›n al›nan ﬂirketten elde edilen nakit (-)

70.547
302
(15.603)

Sat›n al›mdaki net nakit ç›k›ﬂ›

55.246

NOT 4 - ‹ﬁ ORTAKLIKLARI
ﬁirket'in 31 Mart 2008 tarihinde Grundig Multimedia'n›n %50 oran›nda hissesini sat›n almas› sonucu Grundig Multimedia ba¤l› ortakl›k haline gelmiﬂtir.
Konsolidasyon düzeltmeleri öncesi, iﬂ ortakl›¤›n›n varl›k, yükümlülük ve net zarar›n›n oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide finansal tablolara dahil edilen tutarlar›na iliﬂkin
özet finansal bilgileri aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
Dönen varl›klar
Duran varl›klar

172.969
23.968

Toplam varl›klar

196.937

K›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar

171.347
71.096
(45.506)

Toplam kaynaklar

196.937
1 Ocak31 Mart 2008

1 Ocak31 Aral›k 2007

73.515
(57.476)
(18.097)

282.559
(230.121)
(74.832)

Net esas faaliyet zarar›

(2.058)

(22.394)

Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar (net)
Finansman gelirleri/(giderleri) (net)

(2.156)
1.351

2.072
(4.588)

Vergi öncesi zarar

(2.863)

(24.910)

Vergiler

(1.314)

(461)

Dönem zarar›

(4.177)

(25.371)

Sat›ﬂ gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n maliyeti (-)
Faaliyet giderleri (-)
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Birincil raporlama format› - Co¤rafi bölüm
Grup'un co¤rafi bölümleri Türkiye, Avrupa ve di¤er olarak organize edilmiﬂtir. Yurtiçi aktivitelerin gerçekleﬂtirildi¤i Türkiye, ana ﬂirket ve esas faaliyet gösteren ﬂirket olan Grundig
Elektronik'in bulundu¤u ülkedir.
Co¤rafi bölgedeki harici müﬂterilerden elde edilen bölüm sat›ﬂlar› müﬂterilerin co¤rafi konumuna göre raporland›r›lmaktad›r. Bölüm varl›klar›n›n taﬂ›d›¤› toplam kay›tl› de¤er,
varl›klar›n bulundu¤u co¤rafi konum baz›nda raporland›r›lmaktad›r.
2008

2007

429.334
838.034
21.046

523.474
810.805
22.324

1.288.414

1.356.603

2008

2007

774.095
418.288
10.462

856.840
179.725
22.068

1.202.845

1.058.633

28.112
31.227

18.099
27.789

1.262.184

1.104.521

21.506
212.083
129

149.329
95.423
1.729

233.718

246.481

Da¤›t›lmayan
Finansal yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Di¤er

655.748
40.787
23.302

736.540
1.949
19.484

Konsolide toplam yükümlülükler

953.555

1.004.454

2008

2007

39.645
101.993
-

40.876
541
121

141.638

41.538

34.303
3.432
908

30.362
441
737

38.643

31.540

Bölüm sat›ﬂ gelirleri (net)
Türkiye
Avrupa
Di¤er

Bölüm varl›klar›
Türkiye
Avrupa
Di¤er

Da¤›t›lmayan
Nakit ve nakit benzerleri
Ertelenen vergi varl›klar›
Konsolide toplam varl›klar
Bölüm yükümlülükleri
Türkiye
Avrupa
Di¤er

Yat›r›m harcamalar›
Türkiye
Avrupa
Di¤er

Amortisman ve itfa paylar›
Türkiye
Avrupa
Di¤er

‹kincil raporlama format› - Endüstriyel bölüm
Grup televizyon, bilgisayar, yazar kasa ve çeﬂitli elektronik aletlerin üretimi ve sat›ﬂ› faaliyetlerini yürütmektedir. Grup'un üretti¤i ürünler farkl› riskler ve getirilere sahip olmad›¤›ndan,
endüstriyel bölüm tan›mlanmam›ﬂt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 6 - NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
Kasa
Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Di¤er

2008
36

2007
32

26.179
1.897
-

15.819
2.237
11

28.112

18.099

2008

2007

180
1.717

1.531
706

1.897

2.237

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup'un vadeli mevduatlar› Avro cinsinden olup ortalama etkin y›ll›k faiz oran› %2,0'dir (2007: Avro; %3,3).
Vadeli mevduatlar›n vade da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

30 güne kadar
30 - 90 gün aras›

NOT 7 - F‹NANSAL YATIRIMLAR
2008
%
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Koç Tüketici Finansman› ve Kart Hizmetleri A.ﬁ. (“Koç Finans”) (1)
Ultra Kablolu TV ve Telekomünikasyon San. Tic. A.ﬁ.
Grundig Slovenia (2)
Di¤er

7,50
7,50
-

2007
YTL
13.172
1.901
45
15.118

%
7,50
7,50
50,00
-

YTL
15.391
1.901
6
22
17.320

(1)

31 Aral›k tarihleri itibariyle piyasa verilerinden yararlan›larak muvazaas›z benzer iﬂlemler yöntemi kullan›larak tespit edilen gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilmiﬂtir.

(2)

2008 y›l› içerisinde tasfiye edilmiﬂtir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, Grup'un do¤rudan ve dolayl› toplam oy hakk› %100 olmakla birlikte konsolide finansal tablolar
aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmemesi nedeniyle maliyet bedeli üzerinden varsa de¤er kayb› düﬂüldükten sonra konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.

31 Aral›k tarihleri itibariyle sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
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2008

2007

1 Ocak itibariyle

17.320

7.982

Bedelsiz sermaye art›r›m›
‹ktisaplar (Not 3)
Finansal varl›k de¤er art›ﬂ fonundaki azal›ﬂ
Gerçe¤e uygun de¤er (azal›ﬂ›)/ art›ﬂ› (Not 21)
Finansal varl›k al›m›
Tasfiye edilen finansal varl›k
Yabanc› para çevrim fark›

750
36
(750)
(2.219)
(12)
(7)

750
8.585
3
-

31 Aral›k itibariyle

15.118

17.320
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 8 - F‹NANSAL BORÇLAR
2008

2007

Y›ll›k ortalama
etkin faiz oran› (%)

Orijinal
döviz tutar›

YTL

Y›ll›k ortalama
etkin faiz oran› (%)

Orijinal
döviz tutar›

YTL

22,7
5,8
-

93.687.575
-

347.360
200.566
-

16,1
6,0
5,6

6.823.500
86.238.602

406.820
11.669
100.442

a) K›sa vadeli finansal borçlar:
Krediler:
YTL
Avro
ABD Dolar›
K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›

22

18

547.948

518.949

b) Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›:
Krediler:
ABD Dolar›
Avro
YTL

3,4
4,6
21,8

20.054.506
774.700
-

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar

30.329
1.658
1.652

6,0
6,6
17,8

42.201.130
13.280.551
-

49.152
22.712
69.922

33.639

141.786

581.587

660.735

c) Uzun vadeli finansal borçlar:
Krediler:
YTL
ABD Dolar›
Avro

21,8
6,0
4,4

15.004.821
681.246

50.000
22.692
1.459

16,9
5,8
5,7

20.000.000
1.449.821

50.000
23.294
2.479

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›

10

32

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

74.161

75.805

K›sa vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli olmalar› nedeniyle kay›tl› de¤erlerinin gerçe¤e uygun de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle uzun
vadeli finansal borçlar›n gerçe¤e uygun de¤eri 76.724 YTL (2007: 76.445 YTL) olarak hesaplanm›ﬂt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 8 - F‹NANSAL BORÇLAR (Devam›)
Uzun vadeli finansal borçlar›n geri ödeme plan› aﬂa¤›daki gibidir:

2009
2010

2008

2007

74.161

24.608
51.197

74.161

75.805

Grup'un faiz içeren finansal borçlar›n›n yeniden fiyatland›rmaya kalan sürelerine iliﬂkin faize duyarl›l›k da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

6 aydan k›sa
6 - 12 ay aras›
1 - 2 y›l aras›

2008

2007

543.188
88.494
22.702

668.508
68.032

654.384

736.540

NOT 9 - D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Kontrat
tutar›
Vadeli döviz iﬂlemleri

139.350

2008
Rayiç de¤erler
varl›k/(yükümlülük)
-

(5.453)

-

(5.453)

Kontrat
tutar›
72.401

2007
Rayiç de¤erler
varl›k/(yükümlülük)
-

(1.483)

-

(1.483)

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup'un toplam 85.000.000 ABD dolar› vadeli döviz al›m taahhüdü karﬂ›l›¤›nda 62.955.000 Avro döviz sat›ﬂ taahhüdü ve 3.026.000 ABD
dolar› vadeli döviz sat›ﬂ taahhüdü karﬂ›l›¤›nda 2.500.000 Avro döviz al›m taahhüdü bulunmaktad›r (2007: 60.890.000 ABD dolar› vadeli döviz al›m taahhüdü karﬂ›l›¤›nda
42.334.000 Avro).

NOT 10 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
K›sa vadeli ticari alacaklar
2008

2007

279.828
9.263

189.579
4.686

289.091

194.265

(75.488)

(54.425)

213.603

139.840

‹liﬂkili taraflardan alacaklar (Not 30)

113.292

190.510

Ticari alacaklar (net)

326.895

330.350

Ticari alacaklar
Al›nan çek ve senetler

ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤›
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 10 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR (Devam›)
2008

2007

1 Ocak itibariyle

54.425

57.904

Dönem içinde ayr›lan karﬂ›l›klar (Not 25)
Tahsil edilen ﬂüpheli ticari alacaklar (Not 25)
‹ktisap nedeniyle art›ﬂ
Kur fark›
Yabanc› para çevrim fark›

2.443
(2.055)
8.025
10.729
1.921

7.339
(3.825)
(6.760)
(233)

31 Aral›k itibariyle

75.488

54.425

2008

2007

75.488

54.425

75.488

54.425

2008

2007

95.347
4.069
(127)

154.826
7.260
(570)

99.289

161.516

2008

2007

132.346
8.755
49.073
136.498

235.575
8.782
57.588
72.745

326.672

374.690

(41.130)

(37.176)

285.542

337.514

31 Aralık tarihleri itibariyle ﬂüpheli ticari alacaklar karﬂılı¤ı hareket tablosu aﬂa¤ıdaki gibidir:

31 Aral›k tarihleri itibariyle karﬂ›l›k ayr›lan ﬂüpheli ticari alacaklar›n yaﬂland›rmas› aﬂa¤›daki gibidir:

6 aydan uzun

K›sa vadeli ticari borçlar

Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar (Not 30)
Ertelenen finansman geliri

NOT 11 - STOKLAR

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamul
Mamul
Ticari mal

De¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›

75

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)

NOT 11 - STOKLAR (Devamı)
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n stok kalemi baz›nda da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

2008

2007

16.121
8.516
16.493

13.874
16.032
7.270

41.130

37.176

2008

2007

37.176

34.196

9.267
(11.948)
(3.161)
6.336
3.460

18.193
(14.650)
(563)

41.130

37.176

‹lk madde ve malzeme
Mamul
Ticari mal

31 Aral›k tarihleri itibariyle stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayr›lan karﬂ›l›klar (Not 25)
Envanterin sat›ﬂ›ndan dolay› gerçekleﬂen tutar
Konusu kalmayan karﬂ›l›k (Not 25)
‹ktisap nedeniyle art›ﬂ
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k itibariyle

NOT 12 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Maliyet
Birikmiﬂ amortisman

Maliyet
Birikmiﬂ amortisman

76

‹laveler

Yabanc› para
çevrim
farklar›

31 Aral›k
2008

5.707
(1.537)

(68)

1.608
(385)

12.123
(3.335)

4.170

(68)

1.223

8.788

1 Ocak
2008

‹ktisaplar

4.808
(1.345)
3.463

1 Ocak
2007

Maddi duran
varl›klardan
transferler

Yabanc› para
çevrim
etkileri

31 Aral›k
2007

4.052
(1.266)

1.249
(176)

(493)
97

4.808
(1.345)

2.786

1.073

(396)

3.463
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 13 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR

Maliyet de¤eri/ yeniden
de¤erlenmiﬂ de¤er
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar

Birikmiﬂ amortismanlar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler

Net kay›tl› de¤er

Transferler

Yabanc› para
çevrim
farklar›

31 Aral›k
2008

(291)
(6.637)
(204)
(1.031)
-

597
17.414
481
(18.492)

43
356
916
40
371
(90)

8.614
193.087
495.604
812
46.537
1.339
347

2.447

(8.163)

-

1.636

746.340

290
2.636
22.264
193
2.131
3

96
466
68
770
-

(276)
(5.577)
(138)
(852)
-

-

34
227
9
272
-

4.571
35.284
347.521
516
36.805
1.183

27.517

1.400

(6.843)

-

542

425.880

1 Ocak
2008

‹laveler

‹ktisaplar

Ç›k›ﬂlar

8.571
192.387
475.454
725
44.515
1.180
571

7
7.342
21
1.226
159
18.262

31
1.115
230
975
96

723.403

27.017

4.281
32.794
330.141
384
34.484
1.180
403.264
320.139

320.460

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle maddi duran varl›klar üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.
Not 2.3'de belirtilen maddi duran varl›klar ile ilgili muhasebe politikalar› gere¤ince, arsalar, binalar ve yeralt› ve yerüstü düzenleri, 19 Ekim 2007 tarihi itibariyle Çelen Kurumsal De¤erleme
ve Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›ﬂmalar›nda tespit edilen yeniden de¤erlenmiﬂ de¤erlerinden, bilanço tarihine kadar hesaplanan amortismanlar indirilmek suretiyle
belirlenen de¤erler üzerinden finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Grup yapm›ﬂ oldu¤u emsal de¤er çal›ﬂmalar› ve alm›ﬂ oldu¤u de¤erleme uzman görüﬂleri neticesinde söz konusu varl›klar
için kullan›lan de¤erlerin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle gerçe¤e uygun de¤erlerine yaklaﬂ›k olaca¤›n› varsaym›ﬂt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 13 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Devam›)

‹laveler

Yeniden
de¤erleme
art›ﬂ›

Ç›k›ﬂlar

Yat›r›m amaçl›
gayrimenkullere
transferler

7.913
121.535
465.409
1.004
43.313
1.180
535

52
409
8.027
55
1.631
13.251

938
70.715
-

(7.429)
(318)
(1.244)
(5)

640.889

23.425

71.653

4.018
29.945
312.964
496
33.400
745

263
3.041
23.874
175
2.157
435

381.568

29.945

1 Ocak
2007

Transferler

Yabanc› para
çevrim
farklar›

31 Aral›k
2007

(330)
(919)
-

28
743
10.776
903
(13.210)

(30)
(96)
(1.329)
(16)
(88)
-

8.571
192.387
475.454
725
44.515
1.180
571

(8.996)

(1.249)

(760)

(1.559)

723.403

-

(6.632)
(282)
(1.015)
-

(176)
-

-

(16)
(65)
(5)
(58)
-

4.281
32.794
330.141
384
34.484
1.180

-

(7.929)

(176)

-

(144)

403.264

Maliyet de¤eri/ yeniden de¤erlenmiﬂ de¤er
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar

Birikmiﬂ amortismanlar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler

Net kay›tl› de¤er

259.321

320.139

31 Aral›k 2007 tarihinde maddi duran varl›klar üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.
Grup, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile arsa ve binalar›n›n de¤erlemesi ile ilgili muhasebe politikas›n› 2007 y›l› içinde de¤iﬂtirmiﬂtir. Buna göre, Grup'un yeralt› ve yerüstü düzenleri ile arsa ve binalar›,
ba¤›ms›z ekspertiz taraf›ndan, 16 say›l› Uluslararas› Muhasebe Standard› (UMS 16) “Maddi Duran Varl›klar”'daki alternatif de¤erleme yöntemi uyar›nca yeniden de¤erlenmiﬂ ve bu yeniden
de¤erlenmiﬂ tutarlar üzerinden konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Muhasebe politikas›ndaki bu de¤iﬂikli¤in etkileri, Grup'un konsolide finansal tablolar›nda 2007 y›l› dönem sonuçlar›na
yans›t›lm›ﬂt›r. Söz konusu muhasebe politikas› de¤iﬂikli¤i, konsolide finansal tablolar› oluﬂturan olay ve iﬂlemlerin gerçe¤e daha yak›n gösterimi amac›yla yap›lm›ﬂt›r. UMS 16 uyar›nca ileriye dönük
olarak yap›lan bu de¤iﬂiklik neticesinde, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, ana ortakl›k özkayna¤›n› ve maddi duran varl›klar›n›, s›ras›yla, 64.738 YTL ve 71.653 YTL artt›rm›ﬂt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 13 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Devam›)
Yeniden de¤erleme yöntemi ile de¤erlenen maddi duran varl›klar maliyet yöntemi ile de¤erlenmeye devam edilseydi net kay›tl› de¤erleri konsolide finansal tablolara aﬂa¤›daki
ﬂekilde yans›t›lacakt›:
2008

Maliyet de¤eri
Birikmiﬂ amortismanlar (-)
Net kay›tl› de¤er

2007

Yeralt› ve
yerüstü
düzenleri

Arsa ve
binalar

Yeralt› ve
yerüstü
düzenleri

Arsa ve
binalar

7.676
(4.538)

122.372
(34.573)

7.775
(4.421)

121.233
(32.439)

3.138

87.799

3.354

88.794

NOT 14 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet de¤eri
Marka
Geliﬂtirme maliyetleri
Haklar
Ticari marka lisanslar›
Patentler
Di¤er

Birikmiﬂ itfa paylar›
Haklar
Geliﬂtirme maliyetleri
Ticari marka lisanslar›
Patentler
Di¤er

Net kay›tl› de¤er

1 Ocak
2008

‹laveler

‹ktisaplar (*)

Gerçe¤e
uygun
de¤er
fark› (*)

18.861
17.613
21.176
470

11.917
1.276
1.910

86.723
6.531
675
372

64.495
6.531
675
-

(75)

14.141
811
84
315

184.220
29.530
22.452
13.873
1.434
2.992

58.120

15.103

94.301

71.701

(75)

15.351

254.501

16.243
488
128

1.858
7.299
2.081
215
339

-

-

(75)

176

18.101
7.787
2.081
215
568

16.859

11.792

-

-

(75)

176

28.752

41.261

Ç›k›ﬂlar (-)

Yabanc›
para
çevrim
farklar›

31 Aral›k
2008

225.749

(*) 2004 y›l›nda gerçekleﬂen Grundig iktisab› (%50) neticesinde, bu iktisaba iliﬂkin maddi olmayan duran varl›klar›n %50'si kay›tlara al›nm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda gerçekleﬂen Grundig
iktisab› (di¤er %50) sebebiyle, UFRS 3 çerçevesinde kay›tl› de¤eri 45.200 YTL olan tüm maddi olmayan duran varl›klar yeniden de¤erlenmiﬂ ve gerçe¤e uygun de¤erleri toplam›
188.602 YTL (Grundig markas›: 173.446 YTL, ticari marka lisanslar›: 13.061 YTL ve di¤er: 2.095 YTL) olarak tespit edilmiﬂtir. Dolay›s›yla, bu tutar›n 2008 y›l› iktisab›na iliﬂkin
k›sm› (%50: 94.301 YTL) iktisaplar olarak, 2004 y›l› iktisab›na iliﬂkin k›sm› (%50: 94.301 YTL) ile kay›tl› de¤erleri (%50: 22.600 YTL) aras›ndaki olumlu fark ise (71.701 YTL)
gerçe¤e uygun de¤er fark› olarak muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 14 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devam›)
Marka de¤er düﬂüklü¤ü testi
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle marka, gelir yöntemi kullan›larak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulmuﬂtur. Markan›n de¤eri tespit edilirken, yönetim kurulu taraf›ndan onaylanan, üç y›ll›k
dönemi kapsayan, finansal bütçeyi temel alan sat›ﬂ tahminleri esas al›nm›ﬂt›r. Üç y›ll›k dönemden sonraki sat›ﬂ tahminleri beklenen büyüme oranlar› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r. Tahmini
royalti gelirleri, sat›ﬂ tahminlerine beklenen royalti oran› uygulanarak ve iskonto edilerek hesaplanm›ﬂt›r. Söz konusu çal›ﬂman›n neticesinde de¤er düﬂüklü¤ü tespit edilmemiﬂtir.

Maliyet de¤eri
Haklar
Marka
Geliﬂtirme maliyetleri
Di¤er

Birikmiﬂ itfa paylar›
Haklar
Geliﬂtirme maliyetleri
Di¤er

Net kay›tl› de¤er

Transferler

Yabanc› para
çevrim
farklar›

31 Aral›k
2007

(46)

760
-

(1.557)
(17)

21.176
18.861
17.613
470

18.113

(46)

760

(1.574)

58.120

14.004
117

2.239
488
63

(44)

-

(8)

16.243
488
128

14.121

2.790

(44)

-

(8)

16.859

1 Ocak
2007

‹laveler

Ç›k›ﬂlar

20.217
20.418
232

199
17.613
301

40.867

26.746

41.261

NOT 15 - ﬁEREF‹YE

1 Ocak itibariyle
Giriﬂler (Not 3)
‹ktisaba iliﬂkin koﬂullu yükümlülüklerdeki de¤iﬂimin etkisi (Not 3)
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k

2008

2007

-

-

10.553
(4.332)
655

-

6.876

-

ﬁerefiye de¤er düﬂüklü¤ü testi
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ﬂerefiyenin kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤eri ile karﬂ›laﬂt›r›larak de¤er düﬂüklü¤ü testine tabi tutulmuﬂtur. Geri kazan›labilir de¤er, kullan›m de¤eri
hesaplamalar› temel al›narak belirlenmiﬂtir. Bu hesaplamalar da, yönetim taraf›ndan onaylanm›ﬂ, üç y›ll›k dönemi kapsayan, yönetim kurulu taraf›ndan onaylanan finansal bütçeyi temel
alan vergi öncesi nakit ak›m tahminleri esas al›nm›ﬂt›r. Üç y›ll›k dönemden sonraki tahmini nakit ak›mlar› beklenen büyüme oranlar› kullan›larak hesaplanm›ﬂ ve iskonto edilerek peﬂine
getirilmiﬂtir. Söz konusu çal›ﬂman›n neticesinde de¤er düﬂüklü¤ü tespit edilmemiﬂtir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 16 - DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
ﬁirket'in yat›r›m harcamalar› ile ilgili Resmi Daireler taraf›ndan verilmesi uygun görülmüﬂ yat›r›m teﬂvik belgeleri bulunmaktad›r. Bu teﬂvikler sebebiyle ﬁirket'in sahip oldu¤u haklar
aﬂa¤›daki gibidir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

‹thal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden %100 muafiyet,
Yurtiçinden ve yurtd›ﬂ›ndan tedarik edilecek yat›r›m mallar› için KDV muafiyeti,
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme kanunu kapsam›nda yer alan teﬂvikler (%100 Kurumlar Vergisi istisnas›, Sosyal Güvenlik Kurumu teﬂvikleri vb.),
Dahilde iﬂleme izin belgeleri,
Araﬂt›rma ve geliﬂtirme harcamalar› karﬂ›l›¤›, Tübitak-Teydeb'den al›nan nakit destek,
Vergi, resim ve harç istisnas›.

NOT 17 - TAAHHÜTLER, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Verilen teminatlar ve taahhütler

YTL

Para
birimi

2007
Orjinal
döviz tutar›

YTL

-

22.170

YTL

-

32.430

YTL
Avro
NOK
ABD Dolar›
SEK

1.000.000
175.000
189.361
270.000

8.397
2.141
38
286
53

YTL
Avro
NOK
ABD Dolar›
SEK

189.361
-

8.391
221
-

‹thalat için gümrüklere verilen teminat mektuplar›

Avro
YTL

2.000.000
-

4.282
507

Avro
YTL

2.000.000
-

3.420
11.244

Operasyonel finansal kiralama taahhütleri

YTL
Avro

6.911.000

37
14.795

YTL
Avro

1.710.675

63
2.925

Verilen di¤er garantiler

Avro

200.000

428

Avro

272.000

465

ABD Dolar›
Avro

17.340.000
-

26.223
-

ABD Dolar›
Avro

27.450.000
2.900.000

31.971
4.960

Eximbank'a ithalat kredisi kullan›m›
ile ilgili verilen teminat mektuplar›
Verilen teminat mektuplar›

Teminat akreditifleri

Para
birimi

2008
Orjinal
döviz tutar›

YTL

79.357

96.090

Davalar
ﬁirket'in 3 Nisan 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda ﬁirket'in ticari ünvan›n›n Grundig Elektronik Anonim ﬁirketi olarak de¤iﬂtirilmesine dair al›nan karar›n iptaline
iliﬂkin iki ﬁirket hissedar› taraf›ndan iptal davas› aç›lm›ﬂt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 18 - BORÇ KARﬁILIKLARI

K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
Garanti gider karﬂ›l›klar›
Fatura karﬂ›l›klar›
Di¤er

Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar›
Garanti gider karﬂ›l›klar›
Di¤er

2008

2007

17.182
11.773
13.469

18.886
9.125
6.409

42.424

34.420

3.794
2.043

5.627
1.146

5.837

6.773

2008

2007

1.279

1.821

NOT 19 - KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

Türk ‹ﬂ Kanunu'na göre ﬁirket en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak 25 y›ll›k çal›ﬂma hayat› ard›ndan emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58, erkekler için 60 yaﬂ), iﬂ iliﬂkisi kesilen,
askerlik hizmetleri için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›ﬂan›na k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir.
Ödenecek tazminat, her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, 2.173,19 YTL (2007: 2.030,19 YTL) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama ﬂart› bulunmamaktad›r.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, ﬁirket'in, Türk ‹ﬂ Kanunu uyar›nca personelin emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas› yükümlülüklerinin tahmini toplam karﬂ›l›¤›n›n bugünkü
de¤erini ifade eder. Türkiye'de geçerli olan çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar ve Türk ‹ﬂ Kanunu uyar›nca, ﬁirket, en az bir y›ll›k hizmetini tamamlayan, kendi iste¤iyle iﬂten
ayr›lmas› veya uygunsuz davran›ﬂlar sonucu iﬂ akdinin feshedilmesi d›ﬂ›nda kalan sebepler yüzünden iﬂten ç›kar›lan, askerlik hizmeti için ça¤›r›lan, vefat eden veya emekliye
ayr›lan her personeline toplu olarak k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Tan›mlanm›ﬂ sosyal yard›m yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri ile ilgili ayr›lan karﬂ›l›k öngörülen
yükümlülük yöntemi kullan›larak hesaplan›r. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
UFRS, belirli fayda planlar› dahilinde muhtemel tazminat yükümlülü¤ünün tahmin edilebilmesi için aktüer de¤erleme öngörülerinin geliﬂtirilmesini gerektirir. Konsolide finansal
tablolarda, Grup öngörülen yükümlülük yöntemini uygulayarak ve geçmiﬂ y›llardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini sonland›rd›¤› tarih itibariyle k›dem tazminat› almaya
hak kazananlar› temel alarak bir yükümlülük hesaplamaktad›r. Bu karﬂ›l›k, gelecekte çal›ﬂanlar›n emekliliklerinden do¤acak muhtemel yükümlüklerin bugünkü de¤erinin tahmin
edilmesiyle bulunmaktad›r.
Buna göre toplam karﬂ›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik aﬂa¤›daki finansal ve demografik aktüer varsay›mlar yap›lm›ﬂt›r:

‹skonto oran› (%)
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için kullan›lan oran (%)

2008

2007

6,26
83

5,71
80

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karﬂ›l›¤›n›n enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto oran›, enflasyonun beklenen etkilerinden
ar›nd›r›lm›ﬂ gerçek oran› gösterir. ﬁirket'in k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir düzenlendi¤i için, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan
2.260,05 YTL tavan tutar› (1 Ocak 2008: 2.087,92 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 19 - KIDEM TAZM‹NATI KARﬁILI⁄I (Devam›)
Dönem içindeki k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n hareketleri aﬂa¤›daki gibidir.

1 Ocak itibariyle
Faiz maliyeti
Aktüeryal zararlar
Dönem içerisindeki art›ﬂ
Dönem içerisindeki ödemeler
31 Aral›k itibariyle

2008

2007

1.821

2.131

114
462
10.853
(11.971)

121
410
5.226
(6.067)

1.279

1.821

2008

2007

7.067
3.791
489
99
764

5.341
1.884
184
538

12.210

7.947

49.906
18.599
15.682
6.192
2.002
1.759

28.782
8.376
15.179
7.612
-

94.140

59.949

2008

2007

8.106
15

-

8.121

-

NOT 20 - D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er dönen varl›klar
Katma de¤er vergisi (“KDV”) ve özel tüketim vergisi (“ÖTV”) alacaklar›
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkuklar›
Stoklar için verilen avanslar
Di¤er

Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Sat›ﬂ giderleri tahakkuklar›
Lisans bedeli gider tahakkuku
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler
Personele borçlar
‹ktisaba iliﬂkin yükümlülükler (Not 3)
Di¤er

Di¤er uzun vadeli yükümlülükler
‹ktisaba iliﬂkin yükümlülükler (Not 3)
Di¤er
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiﬂ sermaye
Grundig Elektronik, SPK'da kay›tl› olan ﬂirketlere tan›nan kay›tl› sermaye sistemini benimsemiﬂtir. ﬁirket'in kay›tl› sermayesi ile ç›kar›lm›ﬂ sermayesi aﬂa¤›daki gibidir:

Kay›tl› sermaye tavan› (tarihi de¤eri ile)
Nominal de¤eri ile ç›kar›lm›ﬂ sermaye

2008

2007

800.000
478.000

400.000
174.000

Türkiye'deki ﬂirketler, hissedarlar›na bedelsiz hisse da¤›tarak sermaye tavan›n› aﬂabilirler.
Grundig Elektronik'in 31 Aral›k tarihleri itibariyle ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
2008

2007

Hissedarlar

Pay %

Tutar

Pay %

Tutar

Arçelik A.ﬁ.
Koç Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›
Vehbi Koç Vakf›
Halka aç›k k›s›m

83,03
5,43
0,22
11,32

396.896
25.936
1.044
54.124

72,46
7,45
0,30
19,79

126.080
12.968
522
34.430

100,00

478.000

100,00

174.000

Ödenmiﬂ sermaye toplam›
Sermaye düzeltmesi farklar› (*)

152.182

152.182

Toplam ödenmiﬂ sermaye

630.182

326.182

(*) Sermaye düzeltmesi farklar›, sermayeye yap›lan nakit ve nakit benzeri ilavelerin SPK Finansal Raporlama Standartlar›'na göre düzeltilmiﬂ toplam tutarlar› ile düzeltme
öncesindeki tutarlar› aras›ndaki fark› ifade eder.

Beheri 1 Yeni Kuruﬂ olan toplam 47.800.000.000 adet (2007: 17.400.000.000 adet) hisse bulunmaktad›r. Farkl› hisse gruplar› ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz
yoktur.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR (Devam›)
De¤er art›ﬂ fonlar›
Gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmeyerek do¤rudan özkaynaklara aktar›lan de¤er art›ﬂlar› toplu olarak aﬂa¤›da belirtilen fonlarda izlenmektedir.

1 Ocak 2008 itibariyle
Maddi olmayan duran varl›klar›n
- gerçe¤e uygun de¤er fark› (Not 14)
- gerçe¤e uygun de¤er fark›n›n ertelenen vergi etkisi (Not 28)
- gerçe¤e uygun de¤er fark›n›n üzerinden hesaplanan amortisman fark›
- amortisman fark›n›n ertelenen vergi etkisi
- yabanc› para çevrim farklar›
Maddi duran varl›klar›n
- yeniden de¤erlenmesi sonucu oluﬂan amortisman fark›
- amortisman fark›n›n ertelenen vergi etkisi (Not 28)
Finansal varl›klar›n
- bedelsiz sermaye art›r›m› (Not 7)
- gerçe¤e uygun de¤er azal›ﬂ› (Not 7)
- de¤er azal›ﬂ›n›n ertelenen vergi etkisi (net) (Not 28)
31 Aral›k 2008 itibariyle

Maddi
duran
varl›klar de¤er
art›ﬂ fonu

Maddi
olmayan duran
varl›klar de¤er
art›ﬂ fonu

Finansal
varl›klar
de¤er
art›ﬂ fonu

Toplam

64.738

-

8.156

72.894

-

71.701
(18.284)
(1.148)
292
3.318

-

71.701
(18.284)
(1.148)
292
3.318

(638)
128

-

-

(638)
128

-

-

(750)
(2.219)
148

(750)
(2.219)
148

64.228

55.879

5.335

125.442

Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedekler
Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal yedekler, ﬂirketin ödenmiﬂ sermayesinin %20'sine ulaﬂ›l›ncaya kadar, kanuni net kar›n %5'i olarak ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na
göre, yasal yedekler ödenmiﬂ sermayenin %50'sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netleﬂtirmek için kullan›labilir, bunun d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂekilde kullan›lmas› mümkün
de¤ildir. Ayr›ca, Gayrimenkul ve ‹ﬂtirak Hissesi Sat›ﬂ Kazanc› ‹stisnas›'ndan yararlanabilmek için söz konusu kazançlar›n %75'inin pasifte bir fon hesab›nda (özel yedekler)
tutulmas› ve 5 y›l süre ile iﬂletmeden çekilmemesi gerekmektedir.
31 Aral›k tarihleri itibariyle 8.693 YTL tutar›ndaki kardan ayr›lan k›s›tlanm›ﬂ yedeklerin tamam› yasal yedeklerden oluﬂmaktad›r.
Geçmiﬂ y›llar kârlar›
1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Ödenmiﬂ Sermaye,
Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiﬂ de¤erleri
toplu halde özkaynak grubu içinde “özkaynak enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer almaktayd›. Tüm özkaynak kalemlerine iliﬂkin “özkaynak enflasyon düzeltmesi
farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar
mahsubunda kullan›labilmekteydi.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR (Devam›)
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlü¤e giren Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤ ve ona aç›klama getiren SPK duyurular›na göre “Ödenmiﬂ Sermaye”, “Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler”
ve “Hisse Senedi ‹hraç Primleri”'nin yasal kay›tlardaki tutarlar› üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebli¤in uygulanmas› esnas›nda de¤erlemelerde ç›kan farkl›l›klar›n:
-

“Ödenmiﬂ Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiﬂse, “Ödenmiﬂ Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere aç›lacak “Sermaye Düzeltmesi
Farklar›” kalemiyle;

-

“Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler” ve “Hisse Senedi ‹hraç Primleri”'nden kaynaklanmakta ve henüz kâr da¤›t›m› veya sermaye art›r›m›na konu olmam›ﬂsa “Geçmiﬂ Y›llar
Kâr/Zarar›yla”,

iliﬂkilendirilmesi gerekmektedir. Di¤er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartlar› çerçevesinde de¤erlenen tutarlar› ile gösterilmektedir.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle özkaynak grubu içerisindeki “özkaynak enflasyon düzeltmesi” hesab›, Grundig Elektronik'in 2004 ve 2005 y›llar›nda gerçekleﬂtirdi¤i birikmiﬂ
zarar mahsubu sonucunda sadece ödenmiﬂ sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar› içermektedir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 152.182 YTL
tutar›ndaki enflasyon düzeltmesi “sermaye düzeltmesi farklar›” olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Kâr pay› da¤›t›m›
Halka aç›k ﬂirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü ﬂekilde aﬂa¤›daki gibi yaparlar:
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 9 Ocak 2009 tarihli karar› gere¤ince 2008 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar›n da¤›t›m esaslar› ile ilgili olarak paylar› borsada iﬂlem gören
anonim ortakl›klar için, asgari kar da¤›t›m oran› %20 (2007: %20) olarak uygulanacakt›r. Sözkonusu Kurul Karar› ve SPK'n›n halka aç›k ﬂirketlerin kar da¤›t›m esaslar›n›
düzenledi¤i Seri:IV, No: 27 Tebli¤ine göre bu da¤›t›m›n ﬂirketlerin genel kurullar›nda alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle
ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas›na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilmesine; belirlenecek
birinci temettü tutar›n›n mevcut ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermayelerinin %5'inden az olmas› durumunda, söz konusu tutar›n da¤›t›lmadan ortakl›k bünyesinde b›rak›labilmesine imkan
verilmiﬂ ancak bir önceki döneme iliﬂkin temettü da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirmeden sermaye art›r›m› yapan ve bu nedenle paylar› "eski" ve "yeni" ﬂeklinde ayr›lan anonim ortakl›klardan,
2008 y›l› faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem kar›ndan temettü da¤›tacaklar›n, hesaplayacaklar› birinci temettüyü nakden da¤›t›lmalar› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Bunun yan›nda sözkonusu Kurul Karar› ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iﬂletmelerce da¤›t›labilir kâr›n hesaplanmas›nda konsolide finansal tablolarda
yer alan kâr içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, iﬂ ortakl›klar› ve iﬂtiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide finansal tablolar›na intikal eden, ancak genel kurullar›nca kâr da¤›t›m karar›
al›nmam›ﬂ olanlar›n kâr tutarlar›n›n dikkate al›nmamas› ve bu tutarlar hakk›nda finansal tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›larak, ba¤›ms›z denetim raporunda ayr› bir aç›klama
paragraf›nda bilgi verilmesi yönündeki uygulaman›n iptal edilmesine; ﬂirketlerin yasal kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›ndan karﬂ›lanabildi¤i sürece, da¤›tacaklar› kâr tutar›n›
Seri:XI No:29 Tebli¤i çerçevesinde haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri finansal tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate alarak hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na
karar verilmiﬂtir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kâr üzerinden SPK'n›n asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤una iliﬂkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kâr da¤›t›m
tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kârdan karﬂ›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›, karﬂ›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net
da¤›t›labilir kâr›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise
kâr da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 22 - SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
2008

2007

462.602
908.681

557.783
872.118

1.371.283

1.429.901

(82.869)

(73.298)

Sat›ﬂ gelirleri (net)

1.288.414

1.356.603

Sat›ﬂlar›n maliyeti

(1.112.630)

(1.207.710)

175.784

148.893

Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Brüt sat›ﬂlar
Sat›ﬂ iskontolar›

Brüt kâr

NOT 23 - PAZARLAMA, SATIﬁ VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹, GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹ VE ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹

Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri
Garanti ve montaj giderleri
Personel giderleri
Nakliye, da¤›t›m ve depolama giderleri
Reklam giderleri
Lisans giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Di¤er

Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Sigorta giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Dan›ﬂmanl›k giderleri
Tamir bak›m ve temizlik giderleri
Di¤er

Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Di¤er

2008

2007

32.539
22.981
16.303
16.079
14.149
1.361
47.762

24.919
16.681
12.114
9.861
4.766
2.065
47.203

151.174

117.609

14.294
5.410
4.095
2.196
1.813
1.152
12.323

13.624
3.619
4.887
662
2.701
1.915
10.066

41.283

37.474

14.590
8.124
3.530

4.230
640
1.771

26.244

6.641
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 24 - N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
Hammadde, malzeme ve ticari mallar
Mamul, yar› mamul ve ticari mallardaki de¤iﬂim
Personel giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
Garanti ve montaj giderleri
Nakliye, da¤›t›m ve depolama giderleri
Reklam, tan›t›m ve promosyon giderleri
Lisans giderleri
Di¤er

2008

2007

1.047.456
(6.695)
93.692
38.643
32.539
16.303
16.162
16.492
76.739

1.176.763
(38.556)
74.787
31.540
24.919
12.114
9.896
6.229
71.742

1.331.331

1.369.434

2008

2007

5.029
3.161
2.055
2.839
750
96
7.474

1.955
3.825
1.161
750
24.000
20.000
246
5.019

21.404

56.956

(9.267)
(5.589)
(2.443)
(1.068)
(830)
(4.709)

(18.193)
(2.806)
(7.339)
(1.055)

(23.906)

(29.393)

NOT 25 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE G‹DERLER
Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar
Lisans geliri
Konusu kalmayan stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› (Not 11)
ﬁüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar (Not 10)
Ar-Ge teﬂvik geliri
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar bedelsiz sermaye art›r›m›ndan kaynaklanan karlar
Beko Elektronik A.ﬁ. ticari unvan de¤iﬂikli¤i tazminat bedeli (1)
Keysmart Markas›-Keysmart Bayi Teﬂkilat› ve ICT ‹ﬂ Birimi devri (2)
Sabit k›ymet sat›ﬂ kâr›
Di¤er

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› gideri (Not 11)
Yeniden yap›land›rma gideri
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› gideri (Not 10)
Tazminat gideri
Sabit k›ymet sat›ﬂ zarar›
Di¤er

(1) Arçelik A.ﬁ. ile yap›lan sözleﬂme uyar›nca unvan de¤iﬂikli¤i sebebiyle Arçelik A.ﬁ.'nin Grundig Elektronik A.ﬁ.'ye tazminat ödemesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. SPK taraf›ndan tan›nan
ba¤›ms›z bir denetim kuruluﬂu taraf›ndan 30 Haziran 2007 tarihli raporla belirlenen de¤ere uygun olarak tespit edilen 24.000 YTL tutar›ndaki söz konusu tazminat bedeli
Arçelik A.ﬁ.'ye fatura edilmiﬂtir.
(2) Grup'un sahip oldu¤u Keysmart markas› ile Keysmart bayi teﬂkilat›; bilgisayar üretim k›sm› hariç olmak üzere biliﬂim ve iletiﬂim teknolojileri ticareti iﬂ birimi Arçelik A.ﬁ.'ye
20.000 YTL bedelle 29 Ocak 2007 tarihinde sat›lm›ﬂt›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 26 - F‹NANSAL GEL‹RLER

Kur fark› geliri
Vadeli döviz iﬂlemleri gelirleri
Kredili sat›ﬂ vade fark› geliri
Faiz gelirleri
Di¤er

2008

2007

115.898
9.940
9.012
1.563
46

45.963
3.932
14.904
5.589
192

136.459

70.580

2008

2007

(115.136)
(105.639)
(13.350)
(10.504)
(3.863)

(52.419)
(97.512)
(15.343)
(12.358)
(1.239)

(248.492)

(178.871)

2008

2007

110
(65)

109
(106)

45

3

NOT 27 - F‹NANSAL G‹DERLER

Kur fark› gideri
Faiz giderleri
Kredili al›m vade fark› gideri
Vadeli döviz iﬂlemleri giderleri
Di¤er

NOT 28 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Cari gelir vergileri

Kurumlar ve gelir vergisi
Peﬂin ödenen vergiler
Vergi borçlar› (net)

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan ﬂirketin ba¤l› ortakl›klar›n› konsolide etti¤i finansal tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r.
Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yans›t›lan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm ﬂirketler için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› %20'dir (2007: %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazanc›na uygulan›r.
31 Aral›k tarihleri itibariyle her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatlar› dikkat al›narak vergi hesaplamas›nda kullan›lan vergi oranlar› aﬂa¤›daki gibidir:
Almanya
Hollanda

%31,5
%25,5

‹ngiltere
Rusya

%28,0
%20,0
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 28 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)
31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›la ait gelir tablolar›na yans›t›lm›ﬂ vergi tutarlar› aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
2008

2007

Vergi gelirleri/(giderleri)
- Cari dönem kurumlar vergisi
- Ertelenen vergi
- Yabanc› para çevrim farklar›

(110)
6.370
-

(109)
(3.990)
(4)

Toplam vergi geliri/(gideri) (net)

6.260

(4.103)

2008

2007

31.227
(40.787)

27.789
(1.949)

(9.560)

25.840

Ertelenen vergi

Ertelenen vergi varl›klar›
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi (yükümlülü¤ü)/ varl›¤› (net)

Grup, ertelenen vergi varl›klar›n› ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartlar› uyar›nca düzenlenmiﬂ ve yasal finansal tablolar› aras›ndaki farkl›
de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklara genellikle gelir ve giderlerin, SPK Finansal
Raporlama Standartlar› ile Vergi Kanunlar›na göre de¤iﬂik raporlama dönemlerinde muhasebeleﬂmesi yol açmaktad›r.
31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup ile ilgili birikmiﬂ geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan dökümü aﬂa¤›daki
gibidir:
Ertelenen vergi varl›klar› /
Toplam geçici farklar
(yükümlülükleri)

Kullan›labilecek vergi indirimleri
ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
Lisans giderleri tahakkuku
Garanti gider karﬂ›l›¤›
‹hracat giderleri karﬂ›l›¤›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Marka, ticari marka lisanslar› ve patentlerin gerçe¤e uygun de¤er fark›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n
kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki net fark
Yeralt› ve yerüstü düzenleri, arsa ve binalar›n yeniden de¤erleme fark›
Stoklar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki net fark
Di¤er
Ertelenen vergi (yükümlülü¤ü)/ varl›¤› (net)
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2008

2007

2008

2007

(208.802)
(50.433)
(23.928)
(18.599)
(9.176)
(3.925)
(1.279)
150.013

(179.122)
(39.704)
(29.906)
(8.313)
(14.882)
(8.485)
(1.821)
-

42.129
10.087
4.786
3.720
1.835
785
256
(38.253)

35.952
7.941
5.981
1.663
2.976
1.697
364
-

119.446
70.908
26.788
(4.817)

117.580
71.547
15.036
(4.315)

(22.779)
(6.681)
(5.355)
(90)

(21.060)
(6.809)
(3.118)
253

(9.560)

25.840
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 28 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)
Ertelenen vergi (yükümlülü¤ünün)/varl›¤›n›n dönem içerisindeki hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Cari dönem ertelenen vergi geliri/ (gideri) (net)
Maddi olmayan duran varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤er fark› (Not 3)
‹ktisaplar (Not 3)
Yeralt› ve yer üstü düzenleri, arsa ve binalar›n yeniden de¤erlemesi
Yeniden de¤erleme fonuna verilen maddi duran varl›klar amortisman fark›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k de¤er art›ﬂ fonundan netleﬂen tutar
De¤er art›ﬂ fonundan netleﬂen tutar
Yabanc› para çevrim farklar›
31 Aral›k itibariyle

2008

2007

25.840

36.965

6.370
(18.284)
(21.612)
128
148
292
(2.442)

(3.990)
(6.830)
21
(429)
103

(9.560)

25.840

Grup yönetiminin yapm›ﬂ oldu¤u de¤erlendirme neticesinde, öngörülebilir ve vergi kanunlar› çerçevesinde vergi indirim hakk›n›n devam edebilece¤i bir süre içerisinde
yararlan›labilece¤i sonucuna var›lan 208.802 YTL (2007: 179.122 YTL) tutar›ndaki vergi indirimlerinden 42.129 YTL (2007: 35.952 YTL) tutar›nda ertelenen vergi varl›¤›
tahmin edilmiﬂ ve muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
2008
2007
Vergi öncesi dönem zarar›
Yerel vergi oran›
Yerel vergi oran› üzerinden hesaplanan vergi geliri
Cari dönemde ortaya ç›kan ve üzerinden ertelenen vergi hesaplanmayan mali zararlar
SPK Muhasebe Standartlar›'na göre yasal finansal tablolara yap›lan ve üzerinden ertelenen
vergi hesaplanmayan düzeltmelerin etkisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Di¤er ülkelerdeki farkl› vergi oranlar›n›n etkisi
Di¤er
Toplam vergi geliri/ (gideri)

(157.452)

(93.559)

20%
31.490

20%
18.712

(28.664)

(22.849)

(1.253)
(1.136)
5.615
208

(1.530)
(659)
2.816
(593)

6.260

(4.103)

2008

2007

(151.192)
31.546.301.370

(97.662)
17.400.000.000

(0,4793)

(0,5613)

NOT 29 - H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Hisse baﬂ›na zarar hisse gruplar› baz›nda aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

Hissedarlara ait net zarar
Ç›kar›lm›ﬂ hisse adetlerinin a¤›rl›kl› ortalamas›
Hisse baﬂ›na zarar (YKr)
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 30 - ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
a) ‹liﬂkili taraflar›n bakiyeleri
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Ortaklar
Koç Grubu ﬁirketleri

Ertelenen finansman gideri

‹liﬂkili taraflara borçlar
Koç Grubu ﬁirketleri

Mevduatlar
Koç Grubu ﬁirketleri
- vadesiz mevduat

Krediler
Koç Grubu ﬁirketleri
Ortaklar

2008

2007

52.984
61.331

117.009
74.391

114.315

191.400

(1.023)

(890)

113.292

190.510

4.069

7.260

4.069

7.260

202

5.811

202

5.811

303.890
22.692

213.520
-

326.582

213.520

2008

2007

494.126
145.218

673.429
210.483

639.344

883.912

91.288
28.759

91.057
71.402

120.047

162.459

8.930
(36.444)
(2.783)

14.904
(20.761)
(1.733)

(30.297)

(7.590)

b) ‹liﬂkili taraflarla yap›lan iﬂlemler

‹liﬂkili taraflara yap›lan mal ve hizmet sat›ﬂlar›
Ortaklar
Koç Grubu ﬁirketleri

‹liﬂkili taraflardan yap›lan mal ve hizmet al›mlar›
Ortaklar
Koç Grubu ﬁirketler

‹liﬂkili taraflardan finansman
(giderleri)/gelirleri
Ortaklar - ertelenen finansman geliri
Koç Grubu ﬁirketleri - Kredi faiz gideri
Koç Grubu ﬁirketleri - Di¤er
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 30 - ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI (Devam›)

Di¤er iﬂlemler
Ortaklar - Sat›ﬂ ve da¤›t›m gelirleri
Koç Grubu ﬁirketleri- Bedelsiz sermaye art›r›m›
Ortaklar - "Beko Elektronik" ticaret unvan› de¤iﬂikli¤i geliri (Not 25)
Ortaklar - ICT birimi ve Keysmart markas› sat›ﬂ geliri) (Not 25)
Koç Grubu ﬁirketleri - Di¤er

2008

2007

4.003
750
1.533

3.986
750
24.000
20.000
-

6.286

48.736

Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar
Grup'un 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren dönemde üst düzey yöneticilerine sa¤lad›¤› faydalar 1.563 YTL'dir (2007: 1.643 YTL).
Türev finansal araçlar
31 Aral›k 2008

Koç Grubu ﬁirketleri

Kontrat
tutar›

Rayiç de¤erler
varl›klar/(yükümlülükler)

77.840

(1.651)

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle iliﬂkili taraflarla yap›lan türev iﬂlemler yoktur.

NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
Grup faaliyetlerinden dolay› maruz kald›¤›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin etkileri dâhil çeﬂitli finansal riskleri
yönetmeye odaklanm›ﬂt›r. Grup risk yönetim program› ile piyasalardaki dalgalanmalar›n getirece¤i potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›ﬂt›r.
Likidite riski
Grup'un finansal ve ticari yükümlülüklerini yerine getirememe riski, bilançonun beklenen nakit ak›ﬂ›na uygun yönetilmesi prensibi ile bertaraf edilmektedir.
Bu kapsamda, finansal borçlar›n vade yap›lar›, bilançonun aktifinde yer alan varl›klar›n vade yap›lar›na uygun olarak düzenlenmekte, herhangi bir vade uyumsuzlu¤una
izin verilmemektedir. Gerek konsolide, gerekse de solo bazda Grup ﬂirketlerinin bilanço yönetiminde takip ettikleri “acid-test” rasyosu seviyeleri vard›r.
Ek olarak, serbest nakit ak›ﬂ› beklentisine paralel, gerekli miktarda likit varl›k ile güvenilir ve yüksek kalitede kredi kayna¤› eriﬂilebilir bulundurulmaktad›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup'un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aﬂa¤›daki gibidir:
Kay›tl›
de¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca
nakit ak›ﬂ›

3 aydan
k›sa

3-12 ay
aras›

1-5 y›l
aras›

655.748
99.289
150.522

680.429
99.416
136.583

374.621
98.712
60.860

224.683
704
60.021

81.125
15.702

905.559

916.428

534.193

285.408

96.827

133.897
(139.350)

133.897
(139.350)

133.897
(139.350)

-

-

(5.453)

(5.453)

(5.453)

-

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler (1), (2)
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Borç karﬂ›l›klar› ve di¤er yükümlülükler

Türev finansal yükümlülükler (2)
Türev nakit giriﬂleri
Türev nakit ç›k›ﬂlar›
Vadeli döviz iﬂlemleri, net nakit ç›k›ﬂ›

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup'un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi aﬂa¤›daki gibidir:
Kay›tl›
de¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca
nakit ak›ﬂ›

3 aydan
k›sa

3-12 ay
aras›

1-5 y›l
aras›

736.540
161.516
101.142

776.199
162.082
85.963

501.284
148.695
53.608

185.402
13.387
25.582

89.513
6.773

999.198

1.024.244

703.587

224.371

96.286

70.918
(72.401)

70.918
(72.401)

70.918
(72.401)

-

-

(1.483)

(1.483)

(1.483)

-

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler (1), (2)
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Borç karﬂ›l›klar› ve di¤er yükümlülükler

Türev finansal yükümlülükler (2)
Türev nakit giriﬂleri
Türev nakit ç›k›ﬂlar›
Vadeli döviz iﬂlemleri, net nakit ç›k›ﬂ›

(1) Vade analizleri sadece finansal araçlara uygulanm›ﬂ olup yasal yükümlülükler vade analizine dahil edilmemiﬂlerdir.
(2) Belirtilen tutarlar kontrata ba¤l› iskonto edilmemiﬂ nakit ak›mlar›d›r. Vadesi 3 aydan k›sa olan bakiyeler iskonto tutar›n›n önemsiz düzeyde olmas› sebebiyle kay›tl› de¤erlerine
eﬂittirler.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
Faiz oran› riski
Grup, faiz kazanan varl›k ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlar›n›n de¤iﬂiminden do¤an faiz oran› riskine aç›kt›r. Bu risk, faiz oran›na duyarl› varl›k ve
yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli oldu¤u durumlarda türev araçlar kullan›larak yönetilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borçlar›n sadece vadelerinin de¤il, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmas›na büyük önem verilmektedir. Finansal borçlar›n piyasadaki faiz
oran› dalgalanmalar›ndan en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçlar›n “sabit faiz/de¤iﬂken faiz”, “k›sa vade/uzun vade” ve “YTL/yabanc› para” dengesi, hem kendi içinde
hem de aktif yap›s› ile uyumlu olarak yap›land›r›lmaktad›r.
31 Aral›k tarihlerinde bilanço kalemlerine iliﬂkin ortalama etkin y›ll›k faiz oranlar› (%) aﬂa¤›daki gibidir:
2008
ABD
dolar›

Avro

-

K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar

Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar

2007
YTL

ABD
dolar›

Avro

YTL

2,0
9,5

-

-

3,3
9,5

-

3,4

5,8
4,6

22,7
21,8

5,6
6,0

6,0
6,6

16,1
17,8

6,0

4,4

21,8

5,8

5,7

16,9

ﬁirketin faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n› gösteren tablo aﬂa¤›daki gibidir:
2008

2007

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal borçlar

546.594

572.256

De¤iﬂken faizli finansal araçlar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal borçlar

1.897
107.790

984
164.284

31 Aral›k 2008 tarihindeki YTL, ABD Dolar› ve Avro para birimi cinsinden olan de¤iﬂken faizli finansal varl›k ve yükümlülüklerin yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan
daha yüksek/düﬂük olup di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, de¤iﬂken faizli kredilerden oluﬂan yüksek/düﬂük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem kâr› 1.059 YTL
(2007: 1.633 YTL) daha düﬂük/yüksek olacakt›.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriﬂilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle
yönetilmektedir.
Kredi riski
Grup, vadeli sat›ﬂlardan kaynaklanan ticari alacaklar› ve bankalarda tutulan mevduatlar› dolay›s›yla kredi riskine maruz kalmaktad›r.
Ticari alacaklar›n önemli bir k›sm› iliﬂkili ﬂirketlerdendir. ‹liﬂkili olmayan ﬂirketlerden olan riskin yönetiminde alacaklar›n mümkün olan en yüksek oranda teminat alt›na al›nmas›
prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullan›lan yöntemler ﬂunlard›r:
•
•
•
•

Banka teminatlar› (teminat mektubu, akreditif vb.),
Kredi sigortas› (Global sigorta poliçeleri, Eximbank ve faktoring sigortalar› vb),
Gayrimenkul ipote¤i,
Çek-senet.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
Kredi riski kontrolünde, her bir müﬂterinin finansal pozisyonu, geçmiﬂ performanslar› ve di¤er faktörler dikkate al›narak kredi kalitesi de¤erlendirilmekte,
söz konusu de¤erlendirme neticesinde bireysel kredi limitleri belirlenmekte ve her bir müﬂteriye tahsis edilen kredi limitlerinin kullan›m› sürekli olarak izlenmektedir.
Bankalar için ba¤›ms›z derecelendirme kuruluﬂlar›n›n verece¤i de¤erlendirme derecelerine dikkat edilmektedir.
Finansal varl›klar›n yönetiminde de ayn› kredi risk yönetimi prensipleri ile hareket edilmektedir. Yat›r›mlar likiditesi en yüksek enstrümanlara yap›lmakta, iﬂlemin yap›ld›¤›
kuruluﬂun kredi notuna dikkat edilmektedir.

31 Aral›k tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detaylar› aﬂa¤›daki gibidir:

Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraf
Di¤er taraf

Bankalardaki
mevduat

31 Aral›k 2008
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski (A+B+C) (1)
Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n net defter de¤eri
- Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
B. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n net defter de¤eri
- Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
C. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmiﬂ (Brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (Not 10)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

113.292
-

213.603
(143.095)

28.076
-

103.384
9.908
-

141.753
(93.435)
42.305
(29.036)
29.545
105.033
(75.488)
(20.624)

28.076
-

190.510
182.584
7.926
-

139.840
(103.304)
111.952
(82.947)
21.156
(16.685)
6.732
61.157
(54.425)
(3.672)

18.056
18.056
-

31 Aral›k 2007
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski (A+B+C)
Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ finansal varl›klar›n net defter de¤eri
- Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
B. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n net defter de¤eri
- Teminat vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
C. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmiﬂ (Brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (Not 10)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

(1) Elde bulundurulan teminatlar veya kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan di¤er unsurlar dikkate al›nmaks›z›n, bilanço tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riskini gösteren
tutarlard›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
a) Finansal varl›klar›n kredi kalitesi

Grup 1
Grup 2
Grup 3

2008

2007

113.292
184.058
29.545

190.510
133.108
6.732

326.895

330.350

Grup 1 - ‹liﬂkili taraflar
Grup 2 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaﬂanmam›ﬂ mevcut müﬂteriler (iliﬂkili taraflar hariç)
Grup 3 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaﬂanm›ﬂ, ancak gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›ﬂ mevcut müﬂteriler (iliﬂkili taraflar hariç)
Grup, vadesi geçmiﬂ olanlar dahil iliﬂkili taraflardan olan alacaklar›n›n, grup ﬂirketlerinden olmalar› ve önceki dönemlerde tamam›n›n tahsil edildi¤ini göz önüne alarak tahsilat
riski taﬂ›mad›¤›n› düﬂünmektedir.
Grup, vadesi geçmiﬂ alacaklar› için elinde bulundurdu¤u teminatlar ve söz konusu ticari alacaklar›n daha önceki dönemlerde tahsil gecikmesi yaﬂanmam›ﬂ bireysel müﬂterilerden
oluﬂmas› ve daha önce tahsil gecikmesi yaﬂanm›ﬂ olsa dahi tahsilatlar›n gerçekleﬂtirildi¤i bireysel müﬂterilerden olmalar› nedeniyle ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ay›rmam›ﬂt›r.
Grup'un vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ iliﬂkili taraflar dahil alacaklar›n›n vadesininin üzerinden geçme süreleri dikkate alarak haz›rlanan yaﬂland›rmas›
aﬂa¤›daki ﬂekildedir:

0-1 ay aras›
1-3 ay aras›
3-12 ay aras›
1-5 y›l aras›

2008

2007

24.371
11.363
2.738
13.741

7.327
12.099
6.575
3.081

52.213

29.082
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
b) Ticari alacaklar›n co¤rafi bölge yo¤unlaﬂmas›

Türkiye
Avrupa
Di¤er

2008

2007

35.955
285.944
4.996

24.370
300.425
5.555

326.895

330.350

Döviz kuru riski
Grup, çok say›da para birimi ile yapt›¤› operasyonlar› nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalar›ndan en az
etkilenecek ﬂekilde, di¤er bir deyiﬂle s›f›ra yak›n bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmas›d›r.
Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Yeni Türk Liras›'na karﬂ› pozisyonlar›n›n toplam özkaynak tutar›na oranlar› belli s›n›rlar içinde tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olmas› durumunda türev iﬂlemler de yap›lmaktad›r. Bu kapsamda Grup'un as›l olarak tercih etti¤i yöntem vadeli döviz iﬂlemleridir.
Grup, baﬂl›ca Avro, ABD Dolar› ve ‹ngiliz Sterlini cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r.
Yabanc› para pozisyonu
31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:
2008

2007

461.898
(464.067)

438.280
(405.562)

Net bilanço pozisyonu

(2.169)

32.718

Türev enstrümanlar›n net pozisyonu

(5.453)

(1.483)

Net döviz pozisyonu

(7.622)

31.235

Döviz cinsinden varl›klar
Döviz cinsinden yükümlülükler (-)
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k 2008 itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve borçlar›n yabanc› para cinsinden tutarlar› ve YTL karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir:

Avro

2008
ABD
dolar›

‹ngiliz
sterlini

Di¤er
YTL karﬂ›l›¤›

284.103
28.111
147.711
459.925

85.686
5.176
58.758
149.620

32.968
9
10.224
43.201

7.602
1.263
6
8.871

34.143
14.249
6.447
54.839

1.973
1.973

527
527

-

-

844
844

Toplam varl›klar

461.898

150.147

43.201

8.871

55.683

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
K›sa vadeli yükümlülükler

74.017
232.575
116.807
423.399

3.527
94.462
36.505
134.494

41.645
20.069
12.899
74.613

111
1.190
1.301

3.243
16.542
19.785

Finansal yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

24.161
16.507
40.668

682
3.031
3.713

15.012
286
15.298

3.697
3.697

1.481
1.481

Toplam yükümlülükler

464.067

138.207

89.911

4.998

21.266

Net bilanço pozisyonu

(2.169)

11.940

(46.710)

3.873

34.417

Bilanço d›ﬂ› türev enstrümanlar›n
net varl›k/(yükümlülük) pozisyonu

(5.453)

(60.455)

81.974

-

-

Aktif karakterli bilanço d›ﬂ› döviz
cinsinden türev ürünlerin tutar›

133.897

2.500

85.000

-

-

Pasif karakterli bilanço d›ﬂ› döviz
cinsinden türev ürünlerin tutar›

(139.350)

(62.955)

(3.026)

-

-

(7.622)

(48.515)

35.264

3.873

34.417

(18.539)

(7.809)

(43.749)

8.754

45.149

Ticari alacaklar
Parasal finansal varl›klar
Di¤er
Dönen varl›klar
Di¤er
Duran varl›klar

Net yabanc› para varl›k/(yükümlülük)
pozisyonu
Parasal kalemler net yabanc› para
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu

Toplam
YTL karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2008 tarihinde Yeni Türk Liras›'ndan ar›nd›r›lm›ﬂ Grup'un toplam yabanc› para net pozisyonu negatif 7.622 YTL olup bu tutar›n Avro karﬂ›l›¤› 3.560.351 Avro'dur.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k 2007 itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve borçlar›n yabanc› para cinsinden tutarlar› ve YTL karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir:

Avro

2007
ABD
dolar›

‹ngiliz
sterlini

Di¤er
YTL karﬂ›l›¤›

304.305
18.099
115.525
437.929

85.691
3.500
35.781
124.972

99.897
4.656
36.881
141.434

504
1.216
8
1.728

40.234
3.862
11.358
55.454

351
351

38
38

-

-

286
286

Toplam varl›klar

438.280

125.010

141.434

1.728

55.740

Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
K›sa vadeli yükümlülükler

125.036
183.975
66.012
375.023

17.754
20.103
27.059
64.916

76.393
128.440
6.021
210.854

503
1.079
1.582

4.529
10.214
14.743

Finansal yükümlülükler
Parasal olmayan di¤er yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler

25.773
4.766
30.539

1.450
2.252
3.702

20.000
20.000

-

914
914

Toplam yükümlülükler

405.562

68.618

230.854

1.582

15.657

Net bilanço pozisyonu

32.718

56.392

(89.420)

146

40.083

Bilanço d›ﬂ› türev enstrümanlar›n
net varl›k/(yükümlülük) pozisyonu

(1.483)

(42.334)

60.890

-

-

Aktif karakterli bilanço d›ﬂ› döviz
cinsinden türev ürünlerin tutar›

70.918

-

60.890

-

-

Pasif karakterli bilanço d›ﬂ› döviz
cinsinden türev ürünlerin tutar›

(72.401)

(42.334)

-

-

-

31.235

14.058

(28.530)

146

40.083

(12.380)

49.884

(120.280)

1.217

39.567

Ticari alacaklar
Parasal finansal varl›klar
Di¤er
Dönen varl›klar
Di¤er
Duran varl›klar

Net yabanc› para varl›k/(yükümlülük)
pozisyonu
Parasal kalemler net yabanc› para
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu

Toplam
YTL karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2007 tarihinde Yeni Türk Liras›'ndan ar›nd›r›lm›ﬂ Grup'un toplam yabanc› para net pozisyonu pozitif 31.235 YTL olup bu tutar›n Avro karﬂ›l›¤› 18.263.946 Avro'dur.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k tarihleri itibariyle döviz kuru duyarl›l›k analizi tablolar› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
31 Aral›k 2008
Kâr/zarar
Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi
ABD Dolar› kurunun %10 de¤iﬂmesi halinde
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-) (*)
ABD Dolar› net etki

Özkaynaklar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

(5.723)
12.397
6.674

5.723
(12.397)
(6.674)

(5.723)
12.397
6.674

5.723
(12.397)
(6.674)

Avro kurunun %10 de¤iﬂmesi halinde
Avro net varl›k/yükümlülü¤ü
Avro riskinden korunan k›s›m (-) (*)
Avro net etki

3.704
3.704

(3.704)
(3.704)

10.675
(12.942)
(2.267)

(10.675)
12.942
2.267

‹ngiliz Sterlini kurunun %10 de¤iﬂmesi halinde
‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü
‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (-) (*)
‹ngiliz Sterlini net etki

1.484
1.484

(1.484)
(1.484)

1.603
1.603

(1.603)
(1.603)

(4)
(4)

4
4

(4)
(4)

4
4

11.858

(11.858)

6.006

(6.006)

Di¤er döviz kurlar›n›n ortalama %10 de¤iﬂmesi halinde
Di¤er döviz net varl›k/yükümlülü¤ü
Di¤er döviz riskinden korunan k›s›m (-) (*)
Di¤er döviz varl›klar› net etki

31 Aral›k 2007
Kâr/zarar

Özkaynaklar

Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›

Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi

Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›

Yabanc› paran›n
de¤er kaybetmesi

(5.434)
7.092
1.658

5.434
(7.092)
(1.658)

(5.434)
7.092
1.658

5.434
(7.092)
(1.658)

Avro kurunun %10 de¤iﬂmesi halinde
Avro net varl›k/yükümlülü¤ü
Avro riskinden korunan k›s›m (-) (*)
Avro net etki

7.069
7.069

(7.069)
(7.069)

(2.037)
(7.240)
(9.277)

2.037
7.240
9.277

‹ngiliz Sterlini kurunun %10 de¤iﬂmesi halinde
‹ngiliz Sterlini net varl›k/yükümlülü¤ü
‹ngiliz Sterlini riskinden korunan k›s›m (-) (*)
‹ngiliz Sterlini net etki

(132)
(132)

132
132

92
92

(92)
(92)

(7)
(7)

7
7

4.008
4.008

(4.008)
(4.008)

8.588

(8.588)

(3.519)

3.519

ABD Dolar› kurunun %10 de¤iﬂmesi halinde
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-) (*)
ABD Dolar› net etki

Di¤er döviz kurlar›n›n ortalama %10 de¤iﬂmesi halinde
Di¤er döviz net varl›k/yükümlülü¤ü
Di¤er döviz riskinden korunan k›s›m (-) (*)
Di¤er döviz varl›klar› net etki

(*)Bilanço d›ﬂ› türev enstrümanlar›n etkilerini içermektedir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 31 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki Türkiye'den ihracat ve ithalat tutarlar› aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir:
2008

Avro
ABD Dolar›
‹ngiliz Sterlini
Di¤er

YTL

Orijinal tutar

YTL

92.601
325.809
19.116
-

175.694
427.894
45.730
296

162.312
320.334
9.539
-

287.868
404.030
25.093
-

Toplam ihracat tutar›
Avro
ABD Dolar›
‹ngiliz Sterlini
Di¤er
Toplam ithalat tutar›

2007

Orijinal tutar

649.614
34.727
478.311
46
-

64.522
612.205
108
2.386
679.221

716.991
85.774
504.283
65
-

153.869
651.590
173
3.337
808.969

Sermaye Risk Yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er paydaﬂlar›na fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek
için Grup'un faaliyette bulunabilirli¤inin devam›n› korumakt›r.
Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutar›n› belirlemekte, yeni hisseler ç›karabilmekte ve borçlanmay› azaltmak için
varl›klar›n› satabilmektedir.
31 Aral›k tarihleri itibariyle net borç/ yat›r›lan sermaye oran› aﬂa¤›daki gibidir:
2008

2007

Toplam borçlar
Haz›r de¤erler

953.555
28.112

1.004.454
18.099

Net borç
Özkaynaklar

925.443
308.629

986.355
100.067

1.234.072

1.086.422

%75

%91

Yat›r›lan sermaye
Net borç/ yat›r›lan sermaye oran›

102

GRUND‹G ELEKTRON‹K A.ﬁ.

31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 32 - F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN KORUNMA
MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)
Finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤eri
Gerçe¤e uygun de¤er, bir finansal arac›n zorunlu bir sat›ﬂ veya tasfiye iﬂlemi d›ﬂ›nda istekli taraflar aras›ndaki bir cari iﬂlemde, el de¤iﬂtirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluﬂan
bir piyasa fiyat› ile en iyi ﬂekilde belirlenir.
Finansal araçlar›n tahmini gerçe¤e uygun de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak tespit edilmiﬂtir. Ancak, gerçe¤e uygun
de¤eri belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmas›nda ve de¤erleme yöntemlerinin uygulanmas›nda tahminlerin kullan›lmas› gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler,
Grup'un bir güncel piyasa iﬂleminde elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.
Aﬂa¤›daki yöntem ve varsay›mlar, gerçe¤e uygun de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin tahmininde kullan›lm›ﬂt›r:
Finansal varl›klar
Ticari alacaklar›n kay›tl› de¤erlerinin, ilgili de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar›yla beraber k›sa vadeli olmalar› nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerini yans›tt›¤› öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin kay›tl› de¤erlerinin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerine eﬂit oldu¤u öngörülmektedir.
Gerçe¤e uygun de¤erleri ile gösterilen finansal yat›r›mlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri muvazaas›z benzer iﬂlemler yöntemi kullan›larak tahmin edilmiﬂtir. Maliyetlerinden varsa
de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› düﬂüldükten sonra finansal tablolara yans›t›lan di¤er finansal yat›r›mlar›n kay›tl› de¤erlerinin gerçe¤e uygun de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Finansal yükümlülükler
Yabanc› para cinsinden olan ticari borçlar›n, dönem sonu kurlar›yla çevrilerek belirlenen kay›tl› de¤erlerinin gerçe¤e uygun de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Di¤er ticari borçlar›n k›sa vadeli olmalar› nedeniyle kay›tl› de¤erlerinin gerçe¤e uygun de¤erlerine eﬂit oldu¤u varsay›lm›ﬂt›r.
K›sa vadeli finansal yükümlüklerin gerçe¤e uygun de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar› nedeniyle kay›tl› de¤erlerine yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
Uzun vadeli finansal yükümlülüklerin ilgili notlarda aç›klanmak üzere saptanan gerçe¤e uygun de¤erleri, sözleﬂmenin öngördü¤ü nakit ak›mlar›n›n cari piyasa faiz oran› ile
iskonto edilmiﬂ de¤eridir.
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31 ARALIK 2008 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA A‹T NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmiﬂtir.)
NOT 33 - NAK‹T AKIM TABLOSUNA ‹L‹ﬁK‹N EK B‹LG‹LER
Konsolide nakit ak›m tablolar›nda gösterilen “Karﬂ›l›klardaki art›ﬂ ve azal›ﬂ” ile “iﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂimler”in detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Karﬂ›l›klardaki art›ﬂ ve azal›ﬂlar
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
Garanti gider karﬂ›l›¤›
Sat›ﬂ giderleri tahakkuku
Lisans bedeli gideri tahakkuku
Fatura karﬂ›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Di¤er gider tahakkuklar›

‹ﬂletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤iﬂim
Ticari alacaklar ve iliﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klar
Stoklar
Di¤er uzun vadeli alacaklar ve di¤er duran varl›klar
Ticari borçlar ve iliﬂkili taraflara borçlar
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar› ve di¤er yükümlülükler
Uzun vadeli borç karﬂ›l›klar› ve di¤er yükümlülükler

2008

2007

21.063
3.954
(3.537)
21.124
10.223
2.648
(542)
7.456

(3.479)
2.980
(27.892)
2.358
3.501
1.952
(310)
(196)

62.389

(21.086)

74.617
(95)
108.527
392
(175.534)
(45.428)
(1.090)

281.627
20.267
33.855
436
(186.474)
6.586
(9.407)

(38.611)

146.890

NOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
27 ﬁubat 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri ile SPK Mevzuat› çerçevesinde Grundig Elektronik'in Arçelik
A.ﬁ.'ye kat›lmas› suretiyle birleﬂmesine, birleﬂmenin ﬂirketlerin Sermaye Piyasas› Kanunun ilgili düzenlemelerine göre haz›rlanacak 31 Aral›k 2008 tarihli bilançolar› üzerinden
ve Grundig Elektronik'in 31 Aral›k 2008 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Arçelik A.ﬁ.'ye devrolunmas› suretiyle yap›lacak birleﬂme iﬂlemlerinin yürütülmesi
için ﬂirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiﬂtir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanunun 1. maddesi uyar›nca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince,
Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruﬂta yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald›r›lm›ﬂt›r. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk
Liras› de¤erleri TL'ye ve Kr'ye dönüﬂtürülürken 1 Yeni Türk Liras›, 1 TL'ye ve 1 Yeni Kuruﬂ, 1 Kr'ye eﬂit tutulmaktad›r.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki iﬂlem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü belgenin yan› s›ra ödeme ve de¤iﬂim araçlar›nda Yeni Türk Liras›'na
yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüﬂüm oran› ile TL cinsinden yap›lm›ﬂ say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, finansal tablo ve kay›tlar›n
tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Yeni Türk Liras›'n›n yerini alm›ﬂ bulunmaktad›r.
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