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02 Yönetim Kurulu

Ata Murat KUDAT
(Baflkan)

B. Safa OCAK
(Baflkan Vekili)

Ahmet Fahri Y‹⁄‹TBAfiI
(Üye)

Mehmet AKTAfi
(Üye)

Taflk›n TU⁄LULAR
(Üye)

Hakk› Hikmet ALTAN
(Üye)

Y›lmaz GÖKO⁄LU
(Üye)

Yönetim Kurulu Baflkan› Mesaj›

De¤erli Ortaklar›m›z,
008 y›l›nda tüm dünyaya yay›lan küresel mali ve ekonomik kriz ülkemizde de etkisini göstermifl, özellikle 2008’in son çeyre¤inde GSMH‘n›n % 6.2 daralmas› ile
y›l baz›nda büyüme h›z›m›z yanl›zca % 1,1 ile s›n›rl› kalm›flt›r. Özellikle G20 ekonomilerindeki geliflmelere bakarak, ülkemizde de 2009 y›l›nda kayda de¤er bir büyüme sa¤lanamayaca¤› aç›kt›r.
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Bu olumsuz koflullara karfl›n Türkiye’de boya sektörünün kurucusu ve öncüsü olan
DYO, boyan›n klasik vas›flar›n›n ötesinde de özellikler sunan ürünleriyle sektörü flekillendirmeye ve öncülük etmeye devam etmektedir. 2008 y›l›nda da inflaat boyalar›nda Nanoipekmat ürününü ve tüm ahflap yüzeyler için üstün özellikler içeren Nano
Ahflap Serisi ile deniz boyalar›nda Nano Marine Serisini pazara lanse etmifltir. Di¤er
taraftan, 2008 y›l›nda baflta Rusya olmak üzere, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Arnavutluk, S. Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Suriye,
‹ran, M›s›r, Bulgaristan gibi ülkelerin yan› s›ra Fransa ve Belçika gibi AB ülkelerinin
de bulundu¤u birçok ülkeye ürün ihracat› gerçeklefltirilmifltir. 2008 y›l›n›, pazar pay›m›z› art›rarak, uygulanan 6 Sigma projeleriyle verimlilik art›fl› sa¤layarak ve hayata
geçirilen operasyonel iyilefltirme projeleri ve tedbirleriyle maliyetlerimizi düflürerek iyi
bir noktada kapatm›fl bulunuyoruz.
Ülke ekonomisinde daralmaya ra¤men 2008 y›l›nda sa¤lad›¤›m›z kazan›mlar› sürdürebilmek amac›yla, ekonomik ve sektörel koflullar› da dikkate alarak yeni stratejileri
ve buna paralel planlar›m›z› uygulamaya koymufl bulunmaktay›z. Bu planlar›n baflar›s› büyük ölçüde araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›m›za, çal›flanlar›m›z›n süregelen özverili katk›lar›na, flirketin tüm kademelerinde dayan›flma ve huzurlu bir çal›flma ortam›na ba¤l› olacakt›r.
Bu anlay›fl içerisinde, tüm yönetici ve çal›flanlar›m›za ortaya koyduklar› üstün özveri
ve çal›flma performans›ndan dolay› teflekkür ediyor, 2009 y›l›n›n ülkemiz, flirketimiz
ve çal›flanlar›m›z aç›s›ndan artan baflar›lara ve hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum.
Sayg›lar›mla,

Ata Murat KUDAT
Yönetim Kurulu Baflkan›
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
21 May›s 2008 Tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi
Toplant› Yeri: Efes ‹flhan› 1379 Sok. No:57/1-A K:7 Alsancak / ‹zmir
Toplant› Saati: 10.30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Baflkanl›k Divan› seçimi,
Zab›tlar›n imzalanmas› için Baflkanl›k Divan›na Yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu raporu, Murak›p raporu ve Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kurulufl raporunun okunmas› ve müzakeresi,
Sermaye Piyasas› Kurulu’na ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na gönderilen 2008 y›l› kar/zarar hesab› ve flirket bilançosunun
tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak›plar›n ibras›,
Yönetim Kurulunca seçilen Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflunun ve görev süresinin tasvibi,
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
fiirket Ana Sözleflmesinin 14. Maddesi uyar›nca murak›p adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murak›plar yerine yeniden seçim
yap›lmas› ve görev sürelerinin tesbiti,
Murak›p ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 say›l› karar› uyar›nca, SPK’n›n Seri:XI No:29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ine”/ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (Seri:XI No:29 say›l› Tebli¤/UFRS) uygun
olarak haz›rlanm›fl 31.12.2008 tarihli konsolide bilançomuz dikkate al›narak, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 324. maddesi
kapsam›nda, konunun genel kurulun bilgisine sunulmas›,
Y›l içinde yap›lan ba¤›fllara iliflkin ortaklara bilgi sunulmas›,
Y›l kar› konusunda müzakere ve karar,
fiirket Bilgilendirme Politikas›’n›n Genel Kurul’un bilgisine sunulmas›
T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyar›nca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Dilekler,
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
SER‹: XI NO: 29 SAYILI TEBL‹⁄E ‹ST‹NADEN HAZIRLANMIfi
YÖNET‹M KURULU FAAL‹YET RAPORU

a) Raporun Dönemi

: 01.01.2008-31.12.2008

Ortakl›¤›n Unvan›

: DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.

Ç›kar›lm›fl Sermayesi

: 226.027.699,46 YTL

Kay›tl› Sermaye Tavan›

: 300.000.000,00 YTL.

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ad› Soyad›
Ata Murat KUDAT
B. Safa OCAK
Ahmet Fahri Y‹⁄‹TBAfiI
Y›lmaz GÖKO⁄LU
Mehmet AKTAfi
Taflk›n TU⁄LULAR
Hakk› Hikmet ALTAN

Unvan
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu

Baflkan›
Baflkan Vekili
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi

Görev Süreleri
14.05.2008- Üç
14.05.2008- Üç
14.05.2008- Üç
14.05.2008- Üç
14.05.2008- Üç
14.05.2008- Üç
14.05.2008- Üç

Y›l
Y›l
Y›l
Y›l
Y›l
Y›l
Y›l

Yetki S›n›rlar›:
Gerek Yönetim Kurulu Baflkan› ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleflmemizin 11.
ve 12. maddelerinde belirlenen yetkileri haizdirler.
Denetim Kurulu Üyeleri:
Ad› Soyad›
Mete GÖKALP
Özge ENG‹N

Atanma Tarihi
14.05.2008
14.05.2008

Görev Süresi
1 y›l
1 y›l

Yetki S›n›rlar›:
Esas Sözleflmemizin 15. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklar› Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.
b) fiirketin Performans›n› Etkileyen Etmenler ve ‹flletmenin Geliflimi Hakk›nda Öngörüler:
Boya sektörünün 2008 y›l›nda genel büyüklü¤ünün 550 bin ton civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. 2008 y›l›nda toplam boya
pazar›n›n % 7 civar›nda küçüldü¤ü öngörülmektedir.
Dyo, Nanoteknolojik ürünlerde dünya ölçe¤inde önde giden birkaç firmadan birisidir. Ülkemizde ise Nano teknoloji'yi gündeme
yerlefltiren ve tüm kurum ve kurulufllar›n dikkatini bu noktaya çeken lider ve öncü kurulufl yine Dyo'dur.
Dyo Boya, 2006 y›l›ndan itibaren, kaliteyi art›rmak ve maliyeti düflürmek hedefleri çerçevesinde, en güncel ve uygulanan yöntemlerden
biri olan 6 Sigma projelerini hayata geçirmifltir. 2007 ve 2008 y›llar›nda hayata geçirilen birinci ve ikinci dalga 6 Sigma çal›flmalar›
Grup’a ciddi anlamda maliyet avantaj› sa¤lam›st›r. Dyo Boya, Yal›n Alt› Sigma projesiyle süreç iyilefltirme çal›flmalar›na devam etmektedir.
* fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› “Grup” olarak adland›r›lm›flt›r.
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c) ‹flletmenin Finansman Kaynaklar› ve Risk Yönetim Politikalar›:
fiirket’in temel finansman kaynaklar›n›; banka kredileri, faktoring borçlar›, ticari krediler (sat›c› kredileri) ve iliflkili flirketlere borçlar
oluflturmaktad›r.
fiirket, faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli
finansal etkilere maruz kalmaktad›r. fiirket’in toplam risk yönetimi, mali ve ekonomik göstergelerin orta ve uzun dönemde ne yönde
hareket edece¤ine dair bir öngörüde bulunman›n zorlu¤u üzerine odaklanmakta olup, fiirket risk politikalar› olas› olumsuz etkilerin en
aza indirilmesini amaçlamaktad›r.
ç) Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Rapor:
Ek 1’de yer almaktad›r.
d) Yap›lan Araflt›rma ve Gelifltirme Faaliyetleri:
DYO’nun nano teknolojik ürünleri için 2005 y›l›nda Türk Patent Enstitüsü’ne yap›lan baflvuru, 2007 y›l› sonunda onaylanarak baflar›yla
sonuçlanm›flt›r.
DYO, nano ürünlerinin sa¤lad›¤› baflar›n›n uluslararas› alanda daha da pekiflmesi amac›yla Avrupa Patent Ofisi’ne de baflvurulmufltur.
Avrupa Patent Ofisi (EPO), DYO’nun nano ürünlerine patent belgesi vermifltir. DYO fotokatalitik boyalarda solgel yöntemiyle, Avrupa
patent ofisinden nano patent alma baflar›s›n› gösteren ilk ve tek Türk marka olmufltur. UV kürlendirmeli nano kompozit vernik patent
baflvurusu da yine Avrupa Patent Ofisi taraf›ndan bulufl kapsam›na al›nm›flt›r. 2008 y›l›nda iki adet patent baflvurusu daha yap›lm›flt›r.
e) Dönem ‹çinde Yap›lan Esas Sözleflme De¤ifliklikleri:
Faaliyet y›l› içerisinde fiirket Ana Sözleflmesi’nde herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.
f) Ç›kar›lm›fl Sermaye Piyasas› Araçlar›:
fiirketimizin 31.12.2008 tarihi itibariyle beheri 1 YKr. nominal de¤erde 9.851.341,5 adet A grubu nama yaz›l›, 21.816.495.635,25 adet
B grubu hamiline yaz›l› ve 776.422.969,25 adet A grubu hamiline yaz›l› olmak üzere toplam 22.602.769.946 adet hisse senedi mevcuttur.
g) ‹flletmenin Faaliyet Gösterdi¤i Sektör ve Bu Sektör ‹çerisindeki Yeri:
‹nflaat boyalar› sektöründe 4 büyük üretici bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda DYO sektöre öncülük eden ve sektörü flekillendiren firmad›r.
4 büyük firma, pazar›n % 75'ini kontrol etmektedir. 2008 y›l›nda sektöre yeni giren ya da ç›kan firma olmam›flt›r.
Boyama iflleri Türk tüketicisi için geleneksel olarak bir temizlik çal›flmas› olarak alg›lanmaktad›r. Genellikle 4-5 y›lda bir bahar aylar›nda
yap›lan bir temizlik çal›flmas› alg›s›, boya tüketiminin ayn› seviyede kalmas›n›n alt›nda yatan önemli nedenlerden biridir. Boya üreticileri,
90'lar›n bafl›ndan itibaren inflaat boyalar›n› dekoratif bir de¤er olarak kabul ettirmek için genel olarak bir tav›r de¤iflikli¤i içine
girmifllerdir.
Artan rekabet koflullar› ve pazarlamadaki yeni hedefler, tüketici tercihlerini ön plana ç›kartmaktad›r. Boya firmalar› tüketicinin
davran›fllar›n› incelemek, e¤ilimlerini tespit etmek için araflt›rmalara a¤›rl›k vermektedirler.
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Geliflmifl pazarlarda boya üreticileri ürünlerine, tüketicilerinin boyadan bekledikleri klasik vas›flar ötesinde vaadler yükleyerek ürünlerini
tasarlamaktad›rlar. Bu vaadler, ›fl›kla kendini temizleme, havadaki kokuyu giderme, elektro manyetik dalgalardan koruma, yank›y›
kesme, çizilmezlik, yüksek solma direnci gibi bafll›ca özellikleri içermektedir.
Dyo Türk tüketicilerinin de özellikle wellness trendi do¤rultusunda boyan›n ötesinde art› de¤erler beklentisine, gelifltirdi¤i nano teknolojik ürünleriyle karfl›l›k vermeye çal›flm›flt›r.
¤) Yat›r›mlar:
2008 y›l›nda kapasite art›r›m›na yönelik herhangi bir yat›r›m yap›lmam›flt›r. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlan›lmam›flt›r.
h) Üretim ve Sat›fllar:
fiirketimizin 2008 y›l›nda gerçeklefltirmifl oldu¤u üretim ve sat›fl tonajlar› 2007 y›l› ile karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›da sunulmufltur.

Üretim (ton)
Sat›fl (ton)
Fiili kapasite (ton)
Kapasite kullan›m oran› (%)

2007
78.774
80.638
168.136
47

2008
69.698
69.559
168.136
41

De¤iflim (%)
-11,5
-13,7

›) Finansal Rasyolar:
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) 09.04.2008 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren Seri: XI No: 29 “Sermaye
Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” yay›nlam›flt›r. Bu Tebli¤ Kapsam›nda flirketimiz, 31.12.2008 tarihli Mali
Tablolar›n› Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS) uygun olarak haz›rlam›flt›r.
UFRS’ye göre düzenlenmifl geçmifl y›l ile karfl›laflt›rmal› 31.12.2008 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu ekte sunulmufltur.
Rasyolar: (*)
a) Toplam Borçlar / Toplam Aktifler
b) Toplam Borçlar / Özsermaye
c) Cari Aktifler / Cari Pasifler
d) Özkaynak Devir H›z›
e) Finansman Masraflar› / Net Sat›fl
f) Finansman Masraflar› / Özsermaye
g) Sat›fllara Göre Karl›l›k
(*) Rasyolar›n Hesaplamas›nda UFRS’ye

(%)
(%)

(%)
(%)
(%)
göre

2007
2008
74,18
84.60
287,42
549,59
1,08
0,92
3,01
4,55
21,82
40,47
65,70
184,25
-9,68
-23,58
haz›rlanm›fl Mali Tablolar esas al›nm›flt›r.

i) fiirketin mali yap›s›n› iyilefltirmek için al›nmas› düflünülen önlemler:
i) Grup’un finansal borçlar›n›n 2006 y›l›n›n son çeyre¤inde yeniden yap›land›r›lmas› neticesinde, Grup’un k›sa vadeli yükümlülüklerinin,
k›sa vadeli varl›klara oran› (cari oran) ciddi flekilde düzelmifl olup bu yap›land›rmaya paralel olarak Grup’un döviz pozisyon aç›¤› da
hissedilir flekilde azalm›flt›r. Grup’un finansal borçlar›n›n çok önemli bir k›sm› uzun vadeye ötelenmifl ve bu sayede Grup üzerindeki k›sa
vadeli borç bask›s› azalt›lm›flt›r.
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ii) Grup, 2005 y›l›n›n bafl›ndan itibaren piyasaya sürmüfl oldu¤u yeni ürünler sayesinde sat›fl ve karl›l›k art›fllar› hedeflemifl, 2008 y›l›nda
bu hedeflerin önemli bir k›sm›n› gerçeklefltirmifltir. 2009 y›l›nda da yeni ürünlerin devam etmesi planlanmaktad›r. Özellikle “Nano
teknoloji” ile üretilmifl ürünler ile beraber takip eden dönemlerde karl›l›k art›fllar› beklenmektedir.
iii) Grup içinde bulundu¤u pazar›n flartlar›n› ve geliflmelerini de dikkate alarak “Direkt Sat›fl” olanaklar›n› artt›rmay› hedeflemifl ve bu
hedefine uygun olarak geçmifl y›llarda “Direkt Sat›fl” organizasyonlar› oluflturmufltur. Direkt sat›fllar›n 2009 ve takip eden y›llarda toplam
ciro içerisindeki pay›n›n artmas› ve dolay›s›yla karl›l›k art›fllar› beklenmektedir.
iv) Grup 2006 y›l›nda ürünlerini verimlilik ve kar faktörlerini dikkate alarak gözden geçirmifl ve ürün eliminasyonu ve karl› ürünlere
yönelme politikalar›n› gelifltirmifltir. Bunun neticesinde 2008 y›l›nda brüt sat›fl katk›s› ve operasyon karl›l›¤› anlam›nda gözle görülür
iyileflmeler yaflanm›flt›r. Özellikle maliyet düflürücü verimlilik çal›flmalar›n›n 2009 y›l›nda da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.
v) Grup 2006 y›l›ndan itibaren, kaliteyi artt›rmak ve maliyeti düflürmek hedefleri çerçevesinde, en güncel ve uygulanan yöntemlerden
biri olan 6 sigma projelerini hayata geçirmifltir. 2007 y›l›nda hayata geçirilen birinci dalga 6 sigma çal›flmalar› Grup’a ciddi anlamda
maliyet avantaj› sa¤lam›flt›r. 2008 y›l› ile beraber bafllayan ikinci dalga 6 sigma çal›flmalar›n›n da 2009 y›l› içinde benzer sonuçlar vermesi
planlanmaktad›r.
j) Üst Yönetim:
Ad› Soyad›
Unvan›

Hüseyin ÇEL‹KER
BAfiKAN YARDIMCISI

Ad› Soyad›
Unvan›

Gülsen ÇEL‹KER
AR-GE&KAL‹TE ve SANAY‹ BOYALARI SATIfi KOORD‹NATÖRÜ

Ad› Soyad›
Unvan›

Fahri Özgür ARIS
F‹NANS ve MAL‹ ‹fiLER D‹REKTÖRÜ

Ad› Soyad›
Unvan›

Bülent Akif ERYOL
‹NfiAAT VE MOB‹LYA BOYALARI SATIfi D‹REKTÖRÜ

Ad› Soyad›
Unvan›

Mehmet Mutlu UYSAL
SANAY‹ BOYALARI SATIfi D‹REKTÖRÜ

Ad› Soyad›
Unvan›

Hasan GAR‹PLER
YURTDIfiI OPERASYONLAR D‹REKTÖRÜ

Ad› Soyad›
Unvan›

Kemal KESK‹N
PAZARLAMA D‹REKTÖRÜ

Ad› Soyad›
Unvan›

Özlem DÜZYATAN
SATINALMA D‹REKTÖRÜ

fiirketimiz tüm yöneticileri görevlerinin gerektirdi¤i yüksek tahsil ve ifl tecrübesine sahiptirler.
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k) Personel Konular›:
2008 y›l› itibariyle flirketimizde istihdam edilen ortalama personel say›s› 682 kiflidir.
Kadrolu Personel
Geçici Personel
TOPLAM

632
50
682

2008 y›l sonu itibariyle K›dem Tazminat› yükümlülü¤ümüz tarihi maliyetler ile 9.171.077,22 YTL’dir.
l) Ba¤›fllar:
fiirket 2008 y›l›nda çeflitli kurum ve kurulufllara 185.564 YTL tutar›nda ba¤›fl ve yard›mda bulunmufltur.
m) Merkez D›fl› Örgütler:
fiirketimiz üretim faaliyetlerini ‹zmir Çi¤li ve Kocaeli Gebze mevkiinde bulunan iki üretim tesisinde sürdürmektedir. Merkez d›fl› örgütlerimize iliflkin bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.
Merkez D›fl› Örgüt Ad›
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
‹rtibat bürosu
Ma¤aza - Renk evi
Ma¤aza - Renk evi

Adres
Adalet Mah.-SAMSUN
Reflat Bey Mah.- ADANA
Gazi Mustafa Kemal Bulvar›-ANKARA
Hac› ‹lyas Mah.-BURSA
Yeflilbahçe Mah. Merkez- ANTALYA
Kabatafl-‹STANBUL
Güngören-‹STANBUL
Kooperatifler mah.-D‹YARBAKIR
Alsancak-‹ZM‹R
Kemeralt›-‹ZM‹R

n) Ana Ortakl›k Sermayesindeki Paylar (karfl›l›kl› ifltirak):
fiirketimizin ba¤l› ortakl›¤› konumundaki ifltiraklerimizin fiirketimiz sermayesinde herhangi bir pay› bulunmamaktad›r.
o) ‹ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri:
Yönetim Kurulu, risk yönetimine iliflkin faaliyetleri esas itibariyle denetimden sorumlu komite vas›tas›yla gözetir. Denetim Komitesi
üyeleri Say›n B. Safa Ocak ve Say›n Taflk›n Tu¤lular'd›r. Denetimden sorumlu komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Finans ve
Mali ‹fller Direktörlü¤ünün, ba¤›ms›z denetim ve yeminli mali müflavirlik kapsam›nda tasdik ifllemlerini gerçeklefltiren kurulufllar›n bulgular›ndan faydalan›r. Komite ortakl›¤›n muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimi ve iç kontrol sisteminin iflleyiflinin etkinli¤inin de gözetimini yapar.
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ökleri cumhuriyetin ilk y›llar›na kadar uzanan Dyo Firmas›’n›n temeli, Durmufl Yaflar’›n 1927 y›l›nda ‹zmir fieritçiler Çarfl›s›’nda ilk mütevaz› ma¤azas›n› açarak ticarete bafllamas› ile at›lm›flt›r. Ticaret hayat›nda dürüstlük ve çal›flkanl›k ilkelerini
prensip edinen Durmufl Yaflar 1941 y›l›nda ilk boya imalathanesini kurmufl ve Türkiye’nin ilk yerli boya markas› olma özelli¤ine sahip “Yaflarin” ve “Haz›rlanm›fl Boya”
markalar›n› piyasaya sunulmufltur.

K

Dyo markas›, ad›n› ilk olarak 1953 y›l›nda Bornova’da Türkiye’nin ilk ve tek boya fabrikas›n›n temelinin at›lmas› ile duyurmaya bafllam›flt›r. Yasafl Yaflar Boya ve Kimya
Sanayii ve Ticaret A.fi. Gebze Fabrikas›’n›n temeli ise 1981 y›l›nda at›lm›flt›r. Yine ayn› y›l Bayrakl› Boya ve Vernik Sanayii A.fi., ile 1982 y›l›nda da Dewilux Boya Vernik
Sentetik Reçine ve Polyester Fabrikalar› A.fi. sat›n al›nm›fl ve 1994 y›l›nda söz konusu iki flirket, Bayrakl› Boya ve Vernik Sanayii A.fi. unvan› alt›nda birlefltirilmifltir.
Bayrakl› Boya 1997 y›l›nda ‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, Ortado¤u ve
Balkanlar’›n en büyük boya üretim tesisini kurmufltur. 2002 y›l›nda, inflaat boyalar›
sektöründe hizmet veren Yasafl Yaflar Boya ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.fi. ile Bayrakl› Boya ve Vernik Sanayii A.fi. flirketimiz birleflerek Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi
ve Ticaret A.fi. unvan›n› alm›flt›r.
Dyo; inflaat boyalar›, deniz boyalar›, metal sanayi boyalar›, mobilya boyalar› ve vernikleriyle sentetik reçine ve polyester, f›rça rulo ve oto tamir boyalar› alanlar›nda faaliyet göstermektedir. fiirket üretim faaliyetlerini ‹zmir Çi¤li ve Gebze Dilovas› mevkiinde bulunan iki üretim tesisinde sürdürmektedir. Gebze Fabrikas›, yüksek otomasyon düzeyine sahip modern bir fabrika olup, tesislerde inflaat boyalar›, kimyasallar üretimi yap›lmaktad›r. ‹nflaat boyalar›nda, Türkiye’nin çeflitli illerinde bulunan
dokuz Bölge Müdürlü¤ü ve üç Grup Müdürlü¤ü ile hizmet vermektedir. ‹nflaat boyalar›nda, yayg›n toptanc› bayi ve perakendeci bayi a¤› arac›l›¤›yla, 15 bin sat›fl noktas›na ulafl›lmaktad›r
67 bin metrekare alan üzerine kurulan Çi¤li Fabrikas›’nda mobilya boyalar› ve vernikleri, metal sanayi boyalar›, özel amaçl› boyalarla polyester, alkid ve oto tamir
boyalar› üretimi yap›lmakta olup, tesis sahip oldu¤u ileri
teknoloji ve kapasiteyle boya sektöründe bulunan örnek
tesislerden biridir. Çi¤li Fabrika Türk boya sektörünün
en büyü¤ü olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
1998 y›l›nda sektörde ilk kez Dyo Renk Evleri ad› verilen
özgün boya sat›fl noktalar› kurulmufl ve uygulamac› bayilik sistemi renk evleriyle bafllam›flt›r. Bu sayede Dyo, tüketiciyi renk keyfiyle tan›flt›rm›flt›r. 6000’i aflk›n renk yapabilen Renk P›nar› sistemiyle iç cephe, d›fl cephe, metal ve ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere de¤iflik ürünler
yapabilmektedir. Yurt genelinde 220 Renk P›nar› makinas› ve 24 adet renk eviyle, Dyo renk sistemlerinde de
öncü ve lider konumdad›r.
Mobilya boyalar› ve verniklerinin selülozik, poliüretan
akrilik asit sertlefltirici UV boya ve vernik sistemleri, polyester mobilya vernikleri, pigment pastalar ve yan ürünlerden oluflan genifl bir ürün paleti bulunmaktad›r.

Yeni Ürünler

2008 y›l›nda pazara verdi¤imiz yeni ürünlerimiz afla¤›daki gibidir;
• NANO ANT‹ F‹NGER VERN‹K: Özellikle beyaz eflya ankastre sistemlerde kullan›lan Inox yüzeyler için gelifltirilmifltir. Inox yüzeylere el de¤inde parmak izi kalmaktad›r. Temizlenmeye çal›fl›ld›¤›nda ise çok zor temizlenmekte, hatta Inox yüzey çizilmektedir. Sadece 2-3 mikron kal›nl›¤›nda uygulanan ve DYO taraf›ndan gelifltirilen
DYO Nano Antifinger Vernik ile bu problem çözülebilmektedir.
• NANO‹PEKMAT: Su bazl›, her türlü duvar yüzeylere yap›flan, iç ortam havas›n›
temizlemeye katk›da bulunan, fotokatalitik özelli¤i ile ›fl›k alt›nda kendi kendisini temizleyen, silinebilir, ipek mat ve dekoratif iç cephe duvar boyas›d›r. Fotokatalitik temizleme özelli¤i sayesinde kir tutmaz, nikotin izi, kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeylerinde oluflmas›na izin vermez.
• NANO AHfiAP SER‹S‹: Türkiye’de boyan›n öncüsü Dyo’nun sundu¤u ve nanoteknolojisi ile formüle edilmifl NANO AHfiAP SER‹S‹, her türlü ahflap aksam›n uzun
y›llar do¤all›¤›n› ve estetik görünümünü sürdürmesi için tasarland›.
1- NANOPROTECT - RENKL‹ AHfiAP KORUYUCU: ‹ç ve d›fl cephelerdeki her
tür ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl nanoteknolojik emprenye
ürünüdür. Ahflab›n gözeneklerine çok iyi nüfuz ederek içindeki özel kimyasallar sayesinde küf oluflumunu önler, ahflab› bakterilerden ve kurtlardan korur.
2- NANOLACK - ÇOK AMAÇLI VERN‹K: ‹ç ve d›fl cephelerdeki her tür ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl nano teknolojik emprenye ürünüdür. Ahflab›n gözeneklerine çok iyi nüfuz ederek içindeki özel kimyasallar sayesinde küf oluflumunu önler, ahflab› bakterilerden ve kurtlardan korur ve vernikli yap›s›yla dekoratif bir görünüm kazand›r›r.
3- NANOPARKE - PARKE VERN‹⁄‹: Nanoparke, iç cephelerdeki her tür ahflap
yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl iki komponentli nanoteknolojik parke
verni¤idir.
4- NA-NOFIRE - YANGIN GEC‹KT‹R‹C‹ VERN‹K: Na-Nofire yang›n geciktirici vernik, iç cephelerdeki her tür ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl iki
komponentli, reaksiyon kürlenmeli, mat nano teknolojik yang›n geciktirici üründür.
5- NANOTEAK - T‹K YA⁄I: Nano teknolojik silika kompozit yap›s›yla, yo¤un olarak suya maruz kalan ve d›fl ortamlarda kullan›lan tik, maun ve gül a¤ac› gibi sert
ahflaplar›n, kolay ve h›zl› bak›m› için tasarlanm›fl özel bir üründür.
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• NANO MARINE SER‹S‹: Nano teknolojisi ile formüle edilmifl DYO NANO MARINE SER‹S‹, tekne ve yatlarda her türlü ahflap aksam›n uzun y›llar do¤all›¤›n› ve estetik görünümünü sürdürmesi için tasarland›. Nano Marine Serisi ürün gam›m›z 5
üründen oluflmaktad›r;
1- NANOPROTECT Ahflap Koruyucu: Her türlü iç - d›fl mekan, yat ve tekne ahflap yüzeylerinde kullan›lmak üzere formüle edilmifl iki komponentli nano teknolojik
yap›da emprenye ürünüdür. Ahflab›n gözeneklerine çok iyi nüfuz ederek içindeki
özel kimyasallar sayesinde küf mantarlar›n›n oluflumunu önler ve ahflab› bakterilerden ve kurtlardan korur.
2- NANOYATCH Yat Verni¤i: ‹ç ve d›fl mekan, yat ve teknelerde her tür ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl iki komponentli, yar› mat, nanoteknolojik
emprenye özellikli Yat Verni¤i’dir.
3- NANODECK Güverte Verni¤i: ‹ç mekanlardaki her tür ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl iki komponentli, mat nanoteknolojik güverte verni¤idir.
Son derece sert ve afl›nd›r›c› etkilere, çizilmeye ve sararmaya karfl› dirençli film veren, çok dayan›kl› özel bir verniktir.
4- NA-NOFIRE Yang›n Geciktirici Vernik: Gemi ve teknelerin iç cephelerindeki
her tür ahflap yüzeylerde kullan›lmak üzere formüle edilmifl iki komponentli, reaksiyon kürlenmeli, mat nanoteknolojik yang›n geciktirici üründür.
• GEÇ‹fi ASTARI: Solvent bazl› boyadan su bazl› boyaya geçifl için idealdir. Koyu
renkten aç›k renge geçiflleri kolaylaflt›r›r. Son kat boyan›n yüzeye iyi yap›flmas›n›
sa¤lar. Boya performans›n› art›r›r. Boya sarfiyat›n› azalt›r.
• ISI YALITIM S‹STEM‹ – KLIMATHERM: Dyo, 2008 y›l› bafl›ndan itibaren tüm
operasyonunu kendi ekibi ve alt yap›s›yla yürütmeye bafllam›fl ve Klimatherm markas›yla ›s› yal›t›m ürünlerini pazarlamaya bafllam›flt›r. Klimatherm ›s› yal›t›m sistemleri, % 50’ye varan enerji tasarrufu sa¤lar. Binalar›n ömrünü uzat›r. Dyo’nun zengin
renk çeflidi, teknolojik ürünleri ile binalar› güzellefltirir. Binalar›n içinde konforlu ortamlar oluflturur.
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PAZARLAMA AKS‹YONLARI
2008 y›l›nda genifl kat›l›ml› bir bayi toplant›s› düzenlenmifltir.
E¤itim faaliyetleri meslek erbaplar›na; tan›t›m faaliyetleri nihai tüketici ve mimar, mühendis, yüklenici gibi Türk inflaat sektöründe karar vericilere yönelik olmufltur. Yine
2008 y›l›nda DYO Kervan, yap› marketler arac›l›¤›yla yeni ve mevcut ürünlerin tan›t›m›n› yapm›fl, tüm y›l usta e¤itimi için Anadolu’yu dolaflm›flt›r.
Bunlar›n yan› s›ra; Selçuk Yaflar Boyac›l›k Endüstri Meslek Lisesinde, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Dyo ve Boya Sanayicileri Derne¤i ortaklafla ustalara yönelik e¤itim yapm›flt›r.
Bu e¤itimde; boya ve boya teknolojileri hakk›nda teorik ve pratik dersler verilmifltir.
Dyo, y›l içinde çeflitli fuarlar ve festivallere kat›lm›flt›r.
Tüm renk skalas›n› gösteren renk kartelalar›n›n yan› s›ra, zaman içinde de¤iflen renk
tercihlerinden yola ç›karak, müflteri talepleri do¤rultusunda 7 renkten oluflan “softone” renk kartelas› pazara verilmifltir.
Bunun d›fl›nda, televizyon reklamlar› da pazarlama faaliyetlerimiz aras›nda yeralm›flt›r. Boya ustalar›na yönelik Kapak Kampanyas› önemli bir etki yaratm›flt›r.
‹NSAN KAYNAKLARI
6 Sigma proje bazl› çal›flmalar›n› esas alan temel karakuflak, yeflilkuflak ve sar›kuflak
e¤itimlerimiz Çi¤li ve Gebze kampüslerimizde gerçeklefltirilmifl olup, e¤itimlerini baflar› ile tamamlayan çal›flanlar›m›za sertifikalar› üst yönetim taraf›ndan takdim edilmifltir.
Ayr›ca bütün çal›flanlara 2008 y›l›nda Alt› Sigma yayg›nlaflt›rma e¤itimleri verilmifltir.

2008 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER VE SERT‹F‹KALAR
TS-ISO 16949 otomativ kalite standard› belgelendirme çal›flmalar› ve tetkiki baflar›
ile tamamlanm›fl olup, kuruluflumuz belgeyi almaya hak kazanm›flt›r.
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KAL‹TE VE ÇEVRE ANLAYIfiIMIZ
fiirketimizin, sürekli geliflen pazarlarda ve de¤iflen rekabet ortam›nda gün geçtikçe
sa¤lamlaflt›rd›¤› öncü ve lider olma vas›flar›, sahip oldu¤u üst düzeydeki inovatif karaktere ve tüm alanlarda sürekli iyilefltirmeyi esas alan kalite anlay›fl›na dayan›r.
DYO, geçmiflinde ülkemiz sanayi sektöründe kalite ile tan›flmada ve bunu belgelendirmede hep ilklerden olmufltur. 90’l› y›llar›n bafl›ndan bu yana ISO 9001 belgesine
sahip fiirketimiz ayr›ca, otomotiv ve yan sanayi müflterilerinin ilave beklentilerine paralel olarak, Çi¤li ‹flletmesi’nde iyilefltirdi¤i mevcut Kalite Yönetim Sistemini, 2008 y›l› içinde ISO/TS 16949 belgesi ile de belgelendirmifltir.
DYO, üretti¤i ürünlerinde gösterdi¤i özen ve ileri seviyedeki kalite anlay›fl›n› ayn› zamanda çevreye olan duyarl›l›¤› ile desteklemekte ve güçlendirmektedir. Temin etti¤i
hammaddelerden bafllayarak, üretimlerinde ve di¤er tüm faaliyetlerinde çevre bilinci ile hareket eder.
fiirketimiz ayr›ca, gelifltirmekte oldu¤u Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemlerini, 2009 y›l› içinde Çi¤li ‹flletme’den bafllayarak, ISO 14001 ve OHSAS 18001
belgeleri ile belgelendirmeyi amaçlamaktad›r.
DYO VE YALIN 6 SIGMA
Dyo Boya, Gebze ve Çi¤li’deki fabrikalar›nda ArGe’den Üretim’e, Kalite Kontrol’den
Sat›fl’a kadar her alanda verimlili¤i art›rmak hedefine ulaflmak amac›yla Aral›k
2007’de bafllatt›¤› 6 Sigma yolculu¤unda Yal›n felsefesinden de aktif olarak yararlanmaktad›r. Her iki metodolojinin entegre bir flekilde ö¤retilmesi ve ilgili iyilefltirme
araçlar›n›n kullan›m›nda uzmanl›¤›n artmas› ile Dyo tasarruflu üretimi teoriden prati¤e dönüfltürmüfltür. Kaliteyi art›r›ken maliyetlerin azalt›lmas›n›n her zamankinden daha önemli hale geldi¤i günümüzde de Dyo ülke ekonomisine katk› ad›na üstüne düfleni yapmaktad›r.
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16 Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu (EK-1)

1) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Beyan›:
DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ("fiirket") 31 Aral›k 2008 tarihinde
sona eren faaliyet döneminde, afla¤›da belirtilen hususlar d›fl›nda Sermaye Piyasas› Kurulu ("SPK") taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uymaktad›r ve bunlar› uygulamaktad›r.
a) Birikimli oy kullanma yöntemi
b) Ba¤›ms›z üye
c) Az›nl›k paylar›n›n Yönetim Kurulu’nda temsili
K›smen veya tamamen uyulmayan söz konusu hususlar›n nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde aç›klanm›flt›r. Dönem içinde, kurumsal yönetim konusunda e¤itim
faaliyetlerine kat›l›nm›fl, fiirket esas sözleflmesi, prosedür ve uygulamalar›nda ilkelere uygunluk bak›m›ndan tarama çal›flmalar› yap›lm›fl ve iyilefltirilmesi gereken konular belirlenmifltir.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2) Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi:
18.03.2009 tarihine kadar flirketimizde pay sahipleri ile iliflkiler departman› bulunmamakla
beraber söz konusu görev Mali ‹fller Departman› taraf›ndan ve Yaflar Grubu’nun konu ile ilgili merkezi departmanlar›ndan destek al›nmak suretiyle yürütülmekte iken, an›lan tarihte yap›lan özel durum aç›klamas›nda da belirtildi¤i üzere, 18.03.2009 tarihi itibariyle fiirketimiz Yönetim Kurulu Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi oluflturulmas›na ve Sermaye Piyasas› Faaliyetleri ‹leri Düzey Lisans› ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans›na sahip Sn. Senem Demirkan'›n söz konusu birimin yöneticili¤ine atanmas›na karar vermifltir.
‹letiflim bilgisi
Tel
: 0 232 482 22 00
Fax
: 0 232 489 15 62
E mail : yatirimci@dyo.com.tr
Pay sahipleri ile iliflkiler biriminin görevleri afla¤›da yer almaktad›r:
a) Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›n› sa¤lamak,
b) fiirket ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin flirket ile ilgili yaz›l› bilgi taleplerini yan›tlamak,
c) Genel kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelereuygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamak,
ç) Genel kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar› haz›rlamak,
d) Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas›n› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n pay sahiplerine yollanmas›n› sa¤lamak,
e) Mevzuat ve flirketin bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
Pay sahipleri taraf›ndan dönem içerisinde herhangi bir yaz›l› baflvuru gelmemifltir. Di¤er
taraftan pay sahiplerinden çok say›da flifahi bilgi talebi gelmektedir, fakat bu tür baflvurulara iliflkin istatistiki veri bulunmamaktad›r.
3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda ana prensip pay sahipleri
aras›nda ayr›m yap›lmamas›d›r. Pay sahibi haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için
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gerekli olan butün bilgi ve belgeler web sitemiz vas›tas›yla pay sahiplerinin kullan›m›na
eflit bir flekilde sunulmaktad›r. 2008 faaliyet y›l› içerisinde bilgi edinmeye yönelik baflvurulara iliflkin say›sal bilgi 2 no.'lu maddede verilmifltir.
Söz konusu bilgi talepleri genellikle Genel Kurul tarihi, sermaye art›r›mlar› ve bedelsiz
hisse senetleri, kar da¤›t›m› gibi konulara iliflkin olmufltur. Tüm bilgi alma talepleri, ticari s›r veya korunmaya de¤er bir flirket menfaati kapsam›nda olanlar d›fl›nda, pay sahipleri aras›nda ayr›m yap›lmaks›z›n kamuya daha önce özel durum aç›klamalar› vas›tas›yla yap›lan aç›klamalar paralelinde cevaplanmaktad›r. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli k›ld›¤› pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmeler özel durum aç›klamalar›,
gazete ilanlar› ve posta vas›tas› ile duyurulmaktad›r. Özel denetçi atanmas› talebi flirket
ana sözleflmesinde bireysel bir talep hakk› olarak tan›mlanmamakla birlikte 2008 y›l› içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemifltir.
4) Genel Kurul Bilgileri:
2008 y›l› içerisinde 14.05.2008 tarihinde 2007 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› düzenlenmistir. fiirket ana sözleflmesinin 19. maddesine göre, Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›lar›’nda nisap Sermaye Piyasas› Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. 2007 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda toplant› ve karar nisab›
flirket sermayesinin yüzde 74.45'idir.
Toplant›ya menfaat sahipleri ve medya kat›lmam›flt›r. Genel Kurul Toplant›s›'na davet Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lm›flt›r. Pay sahiplerinin yan› s›ra toplant›lara ba¤›ms›z denetim flirketi yetkilileri de yaz›l› olarak davet edilmektedir. fiirket Genel Kurulu'nun toplant›ya davetine iliflkin ilan ve toplant› günü hariç olmak üzere toplant› gününden 15 gün
önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yap›lm›flt›r. Bununla birlikte toplant› ilan› Web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmifl ve adresi kay›tl› pay sahiplerine
mektup gönderilmesi suretiyle toplant› günü, yeri ve gündemi bildirilmifltir. Nama yaz›l›
pay sahiplerinin Genel Kurul'a kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için bir süre öngörülmemistir. Genel Kurul Toplant›s› öncesi toplant› yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunaca¤› kar da¤›t›m teklifi, Yönetim Kurulu'nca seçilen ba¤›ms›z
denetim flirketi özel durum aç›klamalar› ile kamuya duyurulur. fiirket faaliyet raporu, flirket merkezinde ve internet sitesinde Genel Kurul'dan 15 gün önce ortaklar›n bilgisine
aç›k bulundurulur. Genel Kurul Toplant›s›'nda, gündemde yer alan konular tarafs›z ve ayr›nt›l› bir flekilde, aç›k ve anlafl›labilir bir yöntemle aktar›l›r; pay sahiplerine eflit flartlar alt›nda düflüncelerini aç›klama ve soru sorma imkan› verilir ve sa¤l›kl› bir tart›flma ortam›
yarat›l›r. Ana sözleflmede bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas›
vb. önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul'da al›nmas› konusunda bir hüküm yoktur.
Bu tür kararlar fiirket faaliyetlerinin ola¤an ak›fl›nda devam›n› sa¤lamak amac›yla ortaklar›n yüzde 74'ünün temsil edildi¤i Yönetim Kurulu taraf›ndan SPK düzenlemeleri, TTK ve
vergi mevzuat› göz önünde bulundurularak al›nmakta ve karar›n al›nmas›n› takiben özel
durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuoyuna duyurulmaktad›r. Genel Kurul Toplant›lar›'na
pay sahiplerinin kat›l›m›n›n kolaylaflt›r›lmas›na yönelik olarak yukar›da bahsedilen iletiflim kanallar›n›n etkin bir sekilde kullan›m›n›n yan›nda pay sahiplerinin Genel Kurul'un
yap›laca¤› yere ulafl›m›n›n gerçekleflmesi için çeflitli kolayl›klar sa¤lanmaktad›r. Genel Kurul tutanaklar› fiirket merkezinde pay sahiplerine sürekli aç›k tutulmaktad›r. Ayr›ca fiirket’in son 3 y›la iliflkin Genel Kurul tutanaklar›na, internet sitemizin (www.dyo.com.tr)
Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü’nden de ulafl›labilmektedir.
5) Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:
Yönetim Kurulu'na aday gösterme konusunda ve oy hakk›nda afla¤›daki imtiyazlar mevcuttur.
Madde 7: "fiirket’in iflleri ve idaresi Umumi Heyet taraf›ndan ortaklar aras›ndan TTK hü-
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kümleri dairesinde seçilecek 3 ila 7 azadan teflkil edilecek bir ‹dare Meclisi taraf›ndan idare olunur. ‹dare Meclisi 5 kifliden teflekkül etmesi halinde 3, 7 kifliden teflekkül etmesi halinde 4 üye ’A‘ grubu hissedarlar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan, di¤er üyeler de
’B’ grubu hissedarlar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan seçilir. ‹dare Meclisi karar
verdi¤i takdirde Murahhas Aza seçilebilirler. Ancak ‹dare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza
’A‘ grubunu temsil eden üyeler aras›ndan seçilir."
Madde 20: "Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplant›lar›nda (A) grubu nama yaz›l› hisseler sahiplerine (3'er) rey bahfleder. T.T.K. vesair ilgili mevzuat›n amir hükümleri sakl›d›r.
(B) grubu hamiline yaz›l› hisseler sahiplerine (1'er) rey bahfleder. Bunlar›n d›fl›nda herhangi bir imtiyaz mevcut de¤ildir.”
Oy hakk›n›n kullan›m›na iliflkin olarak fiirket ana sözleflmesinde pay sahibi olmayan kiflinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmas›n› engelleyen hükümler yer almamaktad›r.
Mevzuat ve esas sözleflmede yer alan hükümler sakl› kalmak üzere Genel Kurul Toplant›s›'nda oylama aç›k ve el kald›rmak suretiyle yap›l›r. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde
oylaman›n flekli Genel Kurul taraf›ndan belirlenir. fiirketin karfl›l›kl› ifltirak içinde oldu¤u
bir flirket bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. (Yönetim Kurulu üyelerine iliflkin aç›klamalar için 18 no'lu maddeye bak›n›z.) Az›nl›k haklar›
Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemektedir. fiirketimiz bünyesinde az›nl›k haklar› ve kullan›m› tüm halka aç›k flirketlerin tabi oldu¤u Sermaye Piyasas› Kanunu 11. maddesi ile
paralel olarak uygulanmaktad›r. fiirketimiz ana sözleflmesinde flu an için birikimli oy sisteminin kullan›lmas›na olanak veren bir hüküm yer almamaktad›r.
6) Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›:
Kar pay› hususunda, ana sözleflmenin 27. maddesinde; 1. temettü pay›n›n ayr›lmas›ndan
sonra kalan safi kar›n Bayrakl› Boya ve Vernik Sanayii A.fi.'nin kurulufl sermayesi olan
750.000 TL'ye isabet eden k›sm›n yüzde 10'u kurucu senet sahiplerine kurucu senetlerle
orant›l› olarak da¤›t›lmak üzere ayr›l›r ifadesiyle bir imtiyaz yer almaktad›r. fiirket'in kar
da¤›t›m konusundaki genel politikas› fiirket'in finansal pozisyonu, yap›lacak yat›r›mlar ile
di¤er fon ihtiyaçlar›, sektörün içinde bulundu¤u koflullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve Vergi Mevzuat› göz önünde bulundurularak kar da¤›t›m› yap›lmas› yönündedir. Kar da¤›t›m oran›n›n mevcut durumda Sermaye Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde yüzde 20 oran›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, bundan sonraki dönemlerde de asgari
oran olmak üzere kar pay› da¤›t›m› yap›lmas› öngörülmektedir. Ancak her y›l itibariyle fiili kar da¤›t›m oranlar›n›n tespiti yukar›da an›lan hususlar dikkate al›narak gerçeklefltirilecektir.
fiirketimizin 2008 ve izleyen y›llara iliflkin kar da¤›t›m politikas› 14 May›s 2008 tarihli genel kurul toplant›s›nda ortaklar›n bilgisine sunulmufl olup, ayr›ca web sitemizde de kamuya duyurulmaktad›r.
fiirket kar pay› avans›na iliflkin olarak ana sözleflme vas›tas›yla Yönetim Kurulu'na yetki
vermifltir. Avans verilmesine iliflkin yetkinin kullan›m› Yönetim Kurulu taraf›ndan mevcut
mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde de¤erlendirilir. Kar da¤›t›m yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemeleri ve fiirket ana sözleflmesinde yer alan hükümlerle belirlenmifltir. Belirlenen kar da¤›t›m politikas› paralelinde her
faaliyet döneminde Yönetim Kurulu taraf›ndan konuya iliflkin karara var›lmas›n›n akabinde özel durum aç›klamas› vas›tas›yla kamuoyuna duyuru yap›l›r. Yönetim Kurulu'nun kar
da¤›t›m tutar›na iliflkin karar› Genel Kurul'un onay›na sunulur ve onaylanan temettü tutar›n›n pay sahiplerine da¤›t›m› Genel Kurul Toplant›s›'nda, SPK'n›n Seri: IV, No: 27 Tebli¤i çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yap›l›r.
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7) Paylar›n Devri:
fiirket ana sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan herhangi bir hokum bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8) fiirket Bilgilendirme Politikas›:
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II Bölüm, Madde 1.2'de tan›mlanan sekilde oluflturulmufl ve
kamuya aç›klanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla birlikte fiirket, tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK'n›n Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin
Esaslar Tebli¤i çerçevesinde bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, fiirket Yönetim Kurulu, Baflkan Yard›mc›s› Hüseyin Çeliker, Finans ve Mali ‹fller Direktörü F.Özgür Ar›s ve
Muhasebe Müdürü Deniz G.Türkelli taraf›ndan koordineli olarak aç›klamadan yararlanacak kifli ve kurulufllar›n karar vermelerine yard›mc› olacak flekilde, zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlafl›labilir, yorumlanabilir, düflük maliyetle eflit olarak kolay eriflilebilir bir biçimde yürütülmektedir. fiirket'in SPK Seri: XI, No: 29 Tebli¤i ve ilgili Sermaye Piyasas› Mevzuat› ile Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› uyar›nca haz›rlanan y›ll›k ve ara dönem mali tablolar› ve tamamlay›c› dipnotlar SPK'n›n düzenlemeleri uyar›nca ba¤›ms›z denetimden geçtikten sonra kamuoyuna duyurulur.
9) Özel Durum Aç›klamalar›:
fiirket taraf›ndan 2008 faaliyet y›l› içerisinde yap›lan özel durum aç›klamalar›n›n say›s›
25'dir. Söz konusu aç›klamalardan bir tanesi ‹MKB’nin ek aç›klama talebine istinaden
gönderilmifltir. fiirket'in kamuyu ayd›nlatma ihlali olmam›flt›r. Yabanc› borsalarda kote
sermaye piyasas› arac›m›z bulunmad›¤›ndan ilave kamuyu ayd›nlatma yükümlülü¤ümüz
bulunmamaktad›r.
10) fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i:
fiirketin internet sitesi (www.dyo.com.tr) Kurumsal Yönetim ‹lkeleri, Kamuyu Ayd›nlatma
Esaslar› ve Araçlar› Bölümü, 1.11.5 maddesinde öngörülen flekil ve içerikte Türkçe ve ‹ngilizce olarak yap›land›r›lm›fl olup, aktif olarak kullan›lmaktad›r. Web sitemizin daha iyi
hizmet vermesine yönelik çal›flmalar›m›z ise sürekli olarak devam edecektir.
11) Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›:
fiirket'in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:
Hissedarlar:
Yaflar Holding A.fi.
Di¤er
Toplam

YTL
167.397.170,75
58.630.528,71
226.027.699,46

Hisse (%)
74,06
25,94
100,00

Yukar›da görüldü¤ü üzere, Yaflar Holding A.fi. sermayenin yüzde 74,06's›na sahiptir. Yaflar Holding A.fi.'nin do¤rudan/dolayl› olarak kontrolü Yaflar Ailesi'ne aittir.
12) ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
Rapor tarihi itibariyle içeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler afla¤›da gösterilmifltir.
Bu kapsamdaki kifliler her y›l faaliyet raporlar›nda ve web sitemizde de kamuya duyurulmaktad›r.
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Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak›plar
Hüseyin Çeliker (Baflkan Yard›mc›s›)
Fahri Özgür Ar›s (Finans ve Mali ‹fller Direktörü)
Deniz Türkelli (Muhasebe Müdürü)
Adnan Akan (Sor. Ort. Bafldenetçi Ba¤›ms›z Denetim)
Ba¤›ms›z Denetim Firmas›n›n ilgili çal›flanlar›.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹ (PAYDAfiLAR)
13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunlar›, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'n›n Özel Durum Aç›klamalar› vas›tas›yla fiirket'in ticari s›r niteli¤inde bulunan bilgileri haricinde bilgilendirilmektedir.
14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:
fiirket çal›flanlar›n›n yönetime kat›l›mlar›n› sa¤lamak ve yayg›nlaflt›rmak amac›yla fiirketimiz Kalite Sistemi çerçevesinde düzenlenmifl Öneri Yönetmeli¤imiz mevcuttur. Bu yönetmelik çerçevesinde çal›flanlardan gelen öneriler de¤erlendirilerek yap›lacak faaliyetler belirlenir. fiirketimizde öneri kaynaklar› flu flekilde s›ralanabilir.
1 Bireysel Öneriler,
2 Grup Önerileri,
3 Di¤er Kaynaklar,
3.1 ‹letiflim Toplant›lar›,
3.2 Çal›flanlar›n Görüflü Anketleri
3.3 Müflteri Anketleri
3.4 ‹ç Kalite Tetkikleri,
3.5 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Toplant›lar›
Ayr›ca çal›flanlar›m›zla elektronik ortamda iletiflimi sa¤layan intranet ortam› mevcuttur.
15) ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:
‹nsan Kaynaklar›'n›n temel misyonu yenilikçi, toplam kalite anlay›fl›n› ilke edinmifl, de¤iflime ve geliflime kolayl›kla ayak uydurarak global anlamda rekabet avantaj› sa¤layan ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi'ni sürdürebilmektir. ‹nsan Kaynaklar› ile ilgili temel politikalar
tüm kapsam d›fl› çal›flanlara imza karfl›l›¤›nda verilen Personel Yönetmeli¤i'nde aç›kça yer
almaktad›r. Personel Yönetmeli¤i, temel politikalar ile birlikte çal›sma süreleri, ifle al›mdaki süreç ve prensipler, is sözleflmesinin sonland›r›lmas› ve disiplin yönetmeli¤i hakk›ndaki bilgileri içerir. Kapsam içi çal›flanlarla ilgili insan kaynaklar› politika ve uygulamalar› Toplu ‹fl Sözleflmesi'nde yer almaktad›r.
Temel politikalar›m›z:
a) fiirket'te personel kadrolar›, iflletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çal›flman›n ancak verimli çal›flma ile mümkün oldu¤unu tüm çal›flanlar kabul eder.
b) Personelin Gelismesini sa¤lamak amac›yla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde fiirket içi ve d›fl› e¤itim programlar› uygulan›r.
c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda f›rsat eflitli¤i gözetilir, atamalar prensip olarak fiirket içi personel aras›ndan yap›l›r.
d) Geliflim planlar› uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele
yükselme olanaklar› en genifl biçimde sa¤lan›r.
e) Personelin performans de¤erlendirmesi, hedeflerin gerçeklefltirilmesi ve yetkinlik baz
al›narak yap›l›r.
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f) En üst kademeden bafllayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için ifl tan›mlar› ve
performans standartlar› dokümanlaflt›r›l›r ve personel de¤erlendirmesinde bu sistem baz
olarak kullan›l›r.
g) Çal›flan Görüflü Anketi periyodik olarak her y›l uygulanarak çal›flma koflullar›, yönetim,
sosyal aktiviteler, ücret, e¤itim, performans de¤erlendirme, kariyer planlama, kat›l›mc›
yönetim ve fiirket memnuniyeti konular›nda çal›flanlar›n fikirleri al›n›r. Al›nan geribildirimler do¤rultusunda iyilefltirme çal›flmalar› yap›l›r.
h) Güvenli çal›sma ortam ve koflullar›n›n sa¤lanmas› fiirketimizin çok önem verdi¤i bir
konudur. ‹flçi Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi,
sa¤l›k ve güvenli¤in korunmas›, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kald›r›labilmesi için
tüm yasal tedbirler al›n›r. Düzenli toplant›larla iyilefltirme çal›flmalar› sürekli devam eder.
›) fiirketimizde çal›flanlar›n dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasî düflünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin eflit uygulama görmesi prensibi esast›r.
Çal›flanlar›n bu temel anayasal hakk›n›n korunmas› için gerekli tedbirler al›nm›flt›r.
fiirketimizde 3 çal›flan temsilcisi bulunmaktad›r. Bu temsilciler;
a) ‹flçilerle iletiflim ve koordinasyonun sa¤lanmas›,
i) ‹flverenin mesajlar›n› çal›flanlara ve sendikaya iletmek,
ii) Sendikan›n mesajlar›n› çal›flanlara ve sendikaya iletmek,
b) Disiplin Kurulu üyeli¤i,
c) Günlük nöbet uygulamas›yla çal›flanlara dan›flmanl›k hizmeti vermekle görevlidir.
Tüm çal›flanlar fiirket prosedürleri, organizasyon de¤ifliklikleri, hak ve menfaatlerdeki de¤ifliklikler ve çal›flanlar› ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakk›nda yaz›l› olarak haz›rlanm›fl Bildiri Yönetmeli¤i çerçevesinde haz›rlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve
duyuru panolar› arac›l›¤›yla çeflitli konularda bilgilendirilirler. Bugüne kadar DYO Boya
Fabrikalar› yönetimine ve insan kaynaklar› departman›na, çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusunda herhangi bir flikayet gelmemifltir.
16) Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:
Müflterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin do¤ru olarak anlafl›lmas›, kurulufl içinde ilgili noktalara iletilmesi için gereken organizasyonlar yap›lm›fl, yöntemler oluflturulmufl ve uygulanmaktad›r. Müflteri memnuniyeti ölçülmekte ve sonuçlar›na göre Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyilefltirilmektedir. Mal ve hizmetlerin pazarlanmas› ve sat›fl›nda müflteri memnuniyetini sa¤lamaya yönelik olarak müflteri memnuniyeti anketleri yap›lmaktad›r. Ayr›ca periyodik olarak yapt›¤›m›z bayi toplant›lar›yla müflterilerimizin öneri ve görüflleri
al›nmaktad›r. Müflterilerle ürünlere ait bilgilerin aktar›lmas›, siparifllerin, flikayetlerin al›nmas›, isteklerinin anlafl›lmas› için Bölge Müdürlükleri'nde Sat›fl Yöneticileri/Teknik Servis
Temsilcileri görev yapmaktad›r. Müflteri flikayetlerinin bölgelerden iletilmesi ve cevapland›r›lmas› elektronik ortamda sa¤lanmaktad›r. Müflteri isteklerinin/flikayetlerinin, direkt
olarak al›nabilmesi için ücretsiz Tüketici Dan›flma Hatt› oluflturulmufltur.
17) Sosyal Sorumluluk:
fiirketimiz belirledi¤i kalite politikas› çerçevesinde yasalara, mevzuat flartlar›na uyan, tüketicinin bilinçlendirilmesine önem veren, çevreye de¤er veren bir firmad›r. Selçuk Yaflar
Boyac›l›k Endüstri Meslek Lisesi 2002-2003 ö¤retim y›l›nda e¤itime bafllam›flt›r. Okulun
en önemli bölümleri olan uygulama laboratuvarlar›n›n oluflumunda, gerekli teknik bilgi
deste¤i fiirketimiz taraf›ndan verilmifl, laboratuvarlara ait ekipmanlar›n seçiminde yard›mc› olunmufltur. Boyac›l›k Endüstri Meslek Lisesi'nin ö¤rencileri ile yak›ndan ilgilenen fiirketimiz çal›flanlar› belirli periyodlarda ö¤renciler ile toplant›lar gerçeklefltirerek, ö¤renciler ile genel bir de¤erlendirme yapmaktad›r. fiirket hedeflerimiz aras›nda, tehlikeli kimyasallardan daha az tehlikeli kimyasallara geçilmesi, çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤›n›n korunmas›
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ve çevre dostu ürünlerin gelifltirilmesi bulunmaktad›r. Hedeflerin gerçeklefltirilmesine yönelik ARGE çal›flmalar› ve çevre yat›r›mlar› genel giderler aras›nda önemli bir k›s›m oluflturur.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18) Yönetim Kurulu Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin kendisine vermifl oldu¤u yetki do¤rultusunda, mevzuat, esas sözleflme, fiirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklar›n› kullan›r ve fiirket’i temsil eder.
fiirket Yönetim Kurulu'ndaki üyeler afla¤›da yer almaktad›r:
Ata Murat Kudat
Yönetim Kurulu Baflkan›
B. Safa Ocak
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Ahmet Fahri Yi¤itbafl›
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Aktafl
Yönetim Kurulu Üyesi
Y›lmaz Göko¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi
Taflk›n Tu¤lular
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakk› Hikmet Altan
Yönetim Kurulu Üyesi
fiirket'in Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerinin
TTK'n›n 334 ve 335. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul
onay›na ba¤l›d›r. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine iliflkin herhangi bir k›s›tlama mevcut de¤ildir.
19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sa¤layacak
flekilde yap›land›r›lmas›na özen gösterilir. Bu amaçla genel esaslar› fiirket ana sözleflmesinde yer almamakla birlikte Yönetim Kurulu üyeli¤ine prensip olarak, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 no'lu maddelerinde belirlenen kriterlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir. fiirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2006 tarihli toplant›s›nda Kurumsal Yönetim Komitesi oluflturulmufl olup, güncel geliflme ve de¤iflimler paralelinde Yönetim Kurulu Üyeleri için e¤itim ve uyum programlar› uygulanmaktad›r.
20) fiirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:
fiirket'in misyonu "yayg›n sat›fl teflkilat› ve bayilik a¤› ile boya sektöründe lider ve öncü
olmak". Bu misyonun gerçekleflmesini sa¤layan temel stratejiye iliflkin faaliyet ve sonuçlar, Yönetim Kurulu'nca düzenli olarak izlenip de¤erlendirilmektedir.
21) Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:
Yönetim Kurulu, risk yönetimine iliflkin faaliyetleri esas itibariyle denetimden sorumlu
komite vas›tas›yla gözetir. Denetimden sorumlu komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Finans ve Mali ‹fller Direktörlü¤ünün, ba¤›ms›z denetim ve yeminli mali müflavirlik kapsam›nda tasdik ifllemlerini gerçeklefltiren kurulufllar›n bulgular›ndan faydalan›r.
22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›:
Yönetim Kurulu ile yöneticilerin faaliyetlerini eflitlikçi, fleffaf, hesap verebilir ve sorumlu
bir flekilde yürütür. Bunun sa¤lanabilmesi ad›na TTK'n›n amir hükümleri geçerli olmakla
beraber Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluklar›n›n esaslar› fiirket ana sözleflmesinde
madde 11 ve madde 12'de flu sekilde düzenlenmifltir:
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Madde 11: "fiirketin idaresi ve d›flar›ya karfl› temsil ve ilzam› ‹dare Meclisi'ne aittir. ‹dare
Meclisi ‹dare Meclisi Üyeleri aras›ndan Murahhas Aza/azalar atayabilir. ‹dare Meclisi kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmalar› zorunlu olmayan müdürlere devredebilir. fiirket taraf›ndan verilecek bütün belgelerin ve yap›lacak sözleflmelerin geçerli olabilmesi için bunlar›n fiirketin resmi unvan› alt›na konmufl
ve fiirketi ilzam selahiyetli ‹dare Meclisi Baflkan› veya Murahhas Aza’n›n münferit veya iki
‹dare Meclisi Üyesi’nin müflterek veya ‹dare Meclisi’nce tayin ve tesbit edilecek kiflilerin
‹dare Meclisi’nce tayin ve tesbit edilecek flekildeki imzalar›n› tafl›malar› flartt›r."
Madde 12: "‹dare Meclisi, fiirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü flah›slara karfl›
temsil etmek, fiirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i iflleri ve hukuki muameleleri fiirket ad›na yapmak, fiirket mevzuuna dahil gayrimenkul al›m ve sat›m› ve ipotek
vesair ayni hak tesis ve fek etmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, Umumi Heyet'e arz
olunacak y›ll›k rapor ve y›ll›k hesaplar› tanzim ve tevzi olunacak temettü miktar›n› Umumi Heyet'e teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eyledi¤i vazifeleri ifa eder."
23) Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›:
Yönetim Kurulu çal›flma esaslar› fiirket esas sözleflmesi Madde 9'da afla¤›daki flekliyle düzenlenmifltir: "‹dare Meclisi fiirket iflleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak en az ayda bir defa toplanmas› mecburidir."
Yönetim Kurulu çal›sma esaslar› ve 2008 y›l› faaliyet dönemi çal›flmalar›na iliflkin detaylar flunlard›r:
Yönetim Kurulu toplant› gündemi Yönetim Kurulu Baflkan› taraf›ndan, di¤er Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüflerek belirlenir. Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 37 defa toplanm›flt›r. Toplant›ya davet Yönetim Kurulu Baflkan› taraf›ndan veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yaz›l› iste¤iyle yap›l›r. Toplant› tarihinden asgari iki
hafta evvel taahhütlü mektupla toplant› gündemi üyelere gönderilmektedir. Toplant›lara
genellikle bütün üyeler kat›lmaktad›r. 2008 y›l› faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir
muhalif kal›nan konu olmam›flt›r. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin
IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplant›lara fiili kat›l›mda bulunmufltur. Toplant› esnas›nda sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine a¤›rl›kl›
oy ve/veya veto hakk› tan›nmam›flt›r.
24) fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
fiirket'in 2008 y›l› içerisinde gerçeklefltirilen 2007 y›l›na iliflkin Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddesini ilgilendiren konularda
yetki verilmifl olmakla beraber, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi
biri, kendi veya baflkas› nam›na bizzat veya dolay›s›yla fiirket'le fiirket konusuna giren
herhangi bir ticari muamele yapmam›flt›r.
25) Etik Kurallar:
fiirket tüm Yaflar Grubu fiirketlerinde benimsenmifl olan yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlar›na kay›ts›z kalmayan, çevreye ve
do¤aya de¤er veren bir yaklafl›mla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel de¤erler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu de¤erler tüm çal›flanlar taraf›ndan bilinmektedir. Bunun yan› s›ra Kurumsal Yönetim anlay›fl› çerçevesinde fiirket’in etik kurallar›n›n oluflturulmas› için gerekli çal›flmalara da devam edilmektedir.
26) Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›:
fiirketimizde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetimden sorumlu komite olmak üzere iki adet komite oluflturulmufltur.
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2008 faaliyet y›l› içerisinde Denetim Komitesi dört defa toplanm›fl ve üçer ayl›k dönemlerde fiirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine iliflkin ba¤›ms›z denetçilerden de denetim bulgular›na iliflkin bilgiler al›nm›flt›r. Komite ortakl›¤›n muhasebe
sistemi, finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimi ve iç kontrol sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimini yapar; ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimi,
ba¤›ms›z denetim sürecinin bafllat›lmas› ve ba¤›ms›z denetim kuruluflunun çal›flmalar› komitenin gözetiminde gerçeklefltirilir; kamuya aç›klanacak y›ll›k ve ara mali tablolar›n gerçe¤e uygunlu¤una ve do¤rulu¤una iliflkin olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Denetim Komitesi üyeleri Say›n B. Safa Ocak ve Say›n Taflk›n Tu¤lular'd›r.
fiirket Yönetim Kurulu'nda ba¤›ms›z üye bulunmamas›ndan dolay› Denetim Komitesi icrac› olmayan üyelerden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktad›r. fiirket Kurumsal Yönetim Komitesi 13.03.2006 tarihli Yönetim
Kurulu karar› ile kurulmufltur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Baflkanl›¤›'na Say›n Ata
Murat Kudat ve üyeli¤ine Y›lmaz Göko¤lu seçilmifltir. Kurumsal Yönetim Komitesi fiirket'te Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin uygulan›p uygulanmad›¤› ve bu prensiplere tam olarak uymama dolay›s›yla meydana gelen olumsuzluklar› belirler ve Yönetim Kurulu'na iyilefltirici önlemler al›nmas›n› önerir, pay sahipleri ile iliflkilere iliflkin çal›flmalar› koordine
eder, Yönetim Kurulu'na uygun adaylar›n saptanmas›, de¤erlendirilmesi, e¤itilmesi ve
ödüllendirilmesi konular›nda fleffaf bir sistemin oluflturulmas› ve bu hususta politika ve
stratejiler belirlenmesi konular›nda çal›flmalar yapar, Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin say›s› konusunda öneriler gelifltirir.
27) Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar:
fiirket esas sözleflmesi Madde 13'de yer ald›¤› gibi fiirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel
Kurul'ca belirlenen tutarda huzur hakk› almaktad›r. 2008 y›l› faaliyetleri için belirlenen
huzur hakk› tutar› ayl›k brüt 650 YTL'dir. fiirket Yönetim Kurulu üyeleri için ayr›ca performansa dayal› bir ödüllendirme mekanizmas› bulunmamaktad›r. fiirketimiz herhangi bir
Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine do¤rudan veya dolayl› olarak borç vermemekte ve
kredi kulland›rmamaktad›r.
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Denetçi Raporu

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. GENEL KURULU’NA
Unvan›:
Merkezi:
Sermayesi:

Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret A.fi.
fiehit Fethi Bey Caddesi No: 120 ‹ZM‹R
226.027.699,46 YTL

Faaliyet Konusu:

Boya ‹mali ve Sat›fl›

Denetçilerin ad›, görev süreleri, ortak olup olmad›klar›:

Mete GÖKALP
Özge ENG‹N

(14.05.2008-Bir y›l) ortak de¤il
(14.05.2008-Bir y›l) ortak de¤il

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetleme Kurulu Toplant›lar› say›s›: Yönetim Kurulu toplant›s›: 37
Denetleme Kurulu Toplant›s›: 12
Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan incelemenin:
kapsam›, hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuç

Her ay›n sonunda nakit, çek, senet, makbuz say›m›
yap›lm›fl, kay›t ve belgeler örnekleme yöntemiyle
taranm›fl, herhangi bir usulsüzlü¤e rastlanmam›flt›r.

Türk Ticaret Kanununun 353’ncü maddesinin 1’nci f›kras›n›n
3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde yap›lan
say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›:

12 defa say›m yap›lm›fl herhangi bir usulsüzlük görülmemifltir.

Türk Ticaret Kanununun 353’ncü maddesinin 1’nci f›kras›n›n 4
numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri ve sonuçlar›:

Her ay›n sonunda inceleme yap›lm›fl, tereddüt edilen
hususlarda mütalaa verilmifl, herhangi bir usulsüzlük görülmemifltir.

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda
yap›lan ifllemler:

‹ntikal etmemifltir.

Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve ifllemlerini, Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n esas sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.
Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2008 tarihi itibari ile düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki mali durumunu; 01.01.2008- 31.12.2008 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmaktad›r.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Denetçi
Mete GÖKALP

Denetçi
Özge ENG‹N
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR VE
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yönetim Kurulu’na
Girifl
1. Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret A.fi. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (“Grup”) 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 özkaynaklar de¤iflim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca 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› Kurulu’nca 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, Grup’un 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, Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 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› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
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Görüflü etkilemeyen husus
5. 2 no’lu konsolide finansal tablo dipnotunda belirtildi¤i üzere, Grup’un iliflikteki konsolide finansal tablolar› iflletmenin süreklili¤i ilkesi uyar›nca haz›rlanm›flt›r. Bununla birlikte, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un k›sa vadeli yükümlülükleri toplam dönen varl›klar›n› 10.046.394 TL
tutar›nda aflm›fl, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide net dönem zarar› ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle geçmifl y›llar zararlar› s›ras›yla
52.419.960 TL ve 224.381.761 TL olarak gerçekleflmifltir. Ayr›ca, 18 no’lu konsolide finansal tablo dipnotunda aç›kland›¤› üzere 31 Aral›k 2008
tarihi itibariyle ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketlerince de¤er tespitine tabi tutulan maddi duran varl›klar›n tafl›nan de¤eri geçen seneye oranla 20.021.207 TL (ertelenmifl vergi etkisinden ar›nd›r›lm›fl) artm›fl ve dolay›s›yla ayn› tutarda konsolide özkaynaklar›n› olumlu etkilemifl olmakla
beraber, Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesi kapsam›nda ve Sermaye Piyasas› Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yap›lan de¤erlendirmeye göre Grup’un konsolide özkaynaklar tutar› ayn› tarih itibariyle ödenmifl sermayesinin 1/3’ünü karfl›lamamaktad›r. Tüm bu koflullar
Grup’un süreklili¤ini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizli¤in varl›¤›na iflaret etmektedir. Buna istinaden, Grup yönetimi, Grup’un
süreklili¤ini devam ettirme konusunda 41 no’lu konsolide finansal tablo dipnotunda aç›kland›¤› üzere detayl› bir de¤erlendirme yapm›fl ve konuyla ilgili, gerekli sermaye art›r›m›n› da içeren, bir tak›m önlemler alm›flt›r. Ayr›ca, Grup’un ana orta¤› durumunda olan Yaflar Holding A.fi., Grup’un
mali yap›s›n›n güçlenmesi, Grup’un mevcut ticari ve ticari olmayan borçlar›n› ödemekte herhangi bir güçlükle karfl›laflmamas› ve ödemelerini zaman›nda gerçeklefltirmesi için Grup’a gerekli kaynak ve deste¤in sa¤lanaca¤›n› taahhüt etmifltir.

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

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Ortak Bafldenetçi
‹stanbul, 9 Nisan 2009
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR

KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
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KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
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KONSOL‹DE ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOLARI
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KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
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KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnot
Referanslar›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

111.261.704

119.983.773

1.128.743
76.715.752
300.991
76.414.761
1.874.483
1.874.483
29.045.466
2.497.260

890.052
82.607.203
3.034.338
79.572.865
2.134.670
981.883
1.152.787
31.173.439
3.178.409

205.938.295

191.404.002

1.664.266
1.664.266
9.537.959
194.379.573
356.497

14.239.464
13.430.000
809.464
146.186
176.592.922
425.430

317.199.999

311.387.775

VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- ‹liflkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- Di¤er Ticari Alacaklar
Di¤er Alacaklar
- ‹liflkili Taraflardan Di¤er Alacaklar
- Di¤er Alacaklar
Stoklar
Di¤er Dönen Varl›klar

6
37
10
37
11
13
26

Duran Varl›klar
Di¤er Alacaklar
- ‹liflkili Taraflardan Di¤er Alacaklar
- Di¤er Alacaklar
Finansal Yat›r›mlar
Maddi Duran Varl›klar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
TOPLAM VARLIKLAR

37
11
7
18
19

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar yay›nlanmak üzere Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim
Kurulu taraf›ndan 9 Nisan 2009 tarihinde onaylanm›flt›r.

‹zleyen dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluflturur.
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
31 ARALIK 2008 VE 2007 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnot
Referanslar›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

121.308.098

111.942.586

37.191.220
3.716.833
58.650.397
14.701.998
43.948.399
13.339.551
13.339.551
615.285
7.794.812

51.307.229
4.008.761
48.753.044
7.519.768
41.233.276
831.171
831.171
84.430
290.155
6.667.796

147.052.258

119.042.212

102.758.400
19.976.906
19.976.906
3.230.104
21.086.848

82.089.600
11.462.400
3.987.082
21.503.130

268.360.356

230.984.798

ÖZKAYNAKLAR

48.839.643

80.402.977

Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar

48.829.110

80.365.746

226.027.699
98.596.663
98.596.663
979.771
(224.381.761)
(52.393.262)

226.027.699
80.694.831
80.694.831
674.196
(203.601.314)
(23.429.666)

10.533

37.231

317.199.999

311.387.775

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- ‹liflkili Taraflara Ticari Borçlar
- Di¤er Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
- ‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar
Dönem Kar› Vergi Yükümlülü¤ü
Borç Karfl›l›klar›
Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler

8-9
8-9
37
10
37
35
22
26

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Di¤er Borçlar
- ‹liflkili Taraflara Di¤er Borçlar
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü

8-9
8-9
37
24
35

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

Ödenmifl Sermaye
De¤er Art›fl Fonlar›
- Yeniden De¤erleme Fonu
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Geçmifl Y›llar Zararlar›
Net Dönem Zarar›

27
18
2.4
27

Az›nl›k Paylar›

2.4

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR

‹zleyen dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluflturur.
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK- 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnot
Referanslar›

1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

Sat›fl Gelirleri
Sat›fllar›n Maliyeti

28
28

222.288.267
(160.526.202)

241.994.010
(170.359.782)

BRÜT KAR

28

61.762.065

71.634.228

Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araflt›rma ve Gelifltirme Giderleri
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Di¤er Faaliyet Giderleri

29
29
29
31
31

(37.636.865)
(15.108.193)
(5.809.659)
1.185.363
(6.720.078)

(40.546.964)
(14.063.659)
(5.633.325)
1.350.270
(3.544.441)

(2.327.367)

9.196.109

37.286.873
(89.968.066)

21.983.505
(52.796.331)

(55.008.560)

(21.616.717)

2.588.600
(34.390)
2.622.990

(1.822.508)
(341.820)
(1.480.688)

(52.419.960)

(23.439.225)

(52.393.262)
(26.698)

(23.429.666)
(9.559)

(52.419.960)

(23.439.225)

(0,2318)

(0,1157)

FAAL‹YET (ZARARI)/ KARI
Finansal Gelirler
Finansal Giderler

32
33

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
VERG‹ ÖNCES‹ ZARARI
Vergiler
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmifl Vergi Geliri/ (Gideri)

35
35
35

NET DÖNEM ZARARI
Net dönem zarar›n›n da¤›l›m›:
Ana Ortakl›k Paylar›
Az›nl›k Paylar›

Ana Ortakl›¤a Ait Da¤›t›labilir Zarar
Üzerinden Hesaplanan Hisse Bafl›na Kay›p

36

‹zleyen dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluflturur.

31 Aral›k 2008

Transferler
Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n finansal
tablolar›n›n çevrimi (Dipnot 2.3)
Yeniden de¤erleme fonu art›fl› (Dipnot 18)
Yeniden de¤erleme fonu üzerinden
hesaplanan ertelenen vergi- net (Dipnot 35)
Net dönem zarar›
Amortisman transferi (Dipnot 18)

31 Aral›k 2007

Transferler
Sermaye art›fl›- nakit
Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n finansal
tablolar›n›n çevrimi (Dipnot 2.3)
Maddi duran varl›k sat›fl› (Dipnot 18)
Yeniden de¤erleme fonu art›fl› (Dipnot 18)
Yeniden de¤erleme fonu üzerinden
hesaplanan ertelenen vergi- net (Dipnot 35)
Net dönem zarar›
Amortisman transferi (Dipnot 18)

1 Ocak 2007

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

(1.864.711)
(4.170.052)

-

(2.206.708)
(2.649.219)

-

979.771

-

305.575
-

-

674.196

-

(312.773)
-

-

986.969

Yabanc› para
çevrim farklar›

(224.381.761)

2.649.219

-

(23.429.666)

(203.601.314)

4.170.052

-

(46.158.251)
-

(161.613.115)

Geçmifl y›llar
zararlar›

‹zleyen dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluflturur.

98.596.663

22.757.759

-

226.027.699

-

-

80.694.831

(41.221)
19.199.774

-

226.027.699

-

67.571.041

Yeniden
de¤erleme fonu

48.000.000

178.027.699

Ödenmifl
sermaye

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹fi‹M TABLOLARI

(52.393.262)

(52.393.262)
-

-

23.429.666

(23.429.666)

(23.429.666)
-

-

46.158.251
-

(46.158.251)

Net dönem
zarar›

10.533

(26.698)
-

-

-

37.231

(9.559)
-

-

-

46.790

Az›nl›k
paylar›

48.839.643

(2.206.708)
(52.419.960)
-

305.575
22.757.759

-

80.402.977

(1.864.711)
(23.439.225)
-

(312.773)
(41.221)
19.199.774

48.000.000

38.861.133

Toplam
özkaynaklar

35
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnot
Referanslar›

1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

(55.008.560)

(21.616.717)

6.770.323
1.350.126
(230.310)
305.575
30.203.875
(48.258)
6.970.273
(84.430)

8.350.304
1.171.065
(124.805)
(312.773)
(163.132)
31.927.194
(51.399)
(41.093)
(341.820)

(9.771.386)

18.796.824

5.891.451
2.127.973
(721.696)
646.759
(854.802)
9.897.353
325.130
1.127.016
(2.107.104)

(30.115.230)
159.299
253.965
764.362
(808.522)
1.462.448
(75.112)
(4.056.874)
(565.837)

6.560.694

(14.184.677)

(1.798.504)
48.258
298.532
(185.373)

(3.628.480)
60.958
541.068
(102.752)

(1.637.087)

(3.129.206)

(21.939.903)

48.000.000
45.265.179

14.411.883
32.485.286
(29.642.182)

(770.389)
(42.947.821)
(32.358.455)

(4.684.916)

17.188.514

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

238.691

(125.369)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi

890.052

1.015.421

1.128.743

890.052

‹flletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar
Vergi öncesi zarar ile iflletme faaliyetlerinden
sa¤lanan/(faaliyetlerinde kullan›lan)
net nakit mutabakat› için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Maddi duran varl›k sat›fllar›ndan kaynaklanan kar
Yabanc› para çevrim fark›
Maddi duran varl›k de¤er düflüklü¤ü iptali
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Finansal borçlar›n kur fark› kayb›/ (kazanc›)
Ödenen vergi

Varl›k ve yükümlülüklerdeki de¤iflimler:
Ticari alacaklardaki (azal›fl)/ art›fl
Stoklardaki azal›fl
Di¤er alacaklardaki (art›fl)/ azal›fl
Di¤er dönen varl›klardaki azal›fl
Uzun vadeli di¤er alacaklardaki art›fl
Ticari borçlardaki art›fl
Borç karfl›l›klar›ndaki art›fl/ (azal›fl)
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerdeki art›fl/ (azal›fl)
Ödenen k›dem tazminat›

18-19
24
31
2.3
31
33
32
8-9
35

10-37
13
11
26
11
10-37
22
26
24

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan/
(faaliyetlerinde kullan›lan) net nakit
Yat›r›m faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Tahsil edilen faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›fl has›lat›
Finansal yat›r›mlardaki sermaye art›fl

18-19
32
31
7.a

Yat›r›m faaliletlerinde kullan›lan net nakit
Finansman faaliyetleri:
Sermaye art›fl›
Finansal borçlarda (geri ödeme)/ art›fl
‹liflkili taraflardan ticari olmayan
alacaklardaki azal›fl/ (art›fl)
‹liflkili taraflara ticari olmayan borçlardaki art›fl/ (azal›fl)
Ödenen faiz

8-9
37
37

Finansman (faaliyetlerinde kullan›lan)/
faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem sonu bakiyesi

6

‹zleyen dipnotlar konsolide finansal tablolar›n ayr›lmaz parças›n› oluflturur.
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D‹PNOT 1 - fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Dyo Boya Fabrikalar› Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin (“Dyo Boya” veya “fiirket”) ana faaliyet konusu, ‹stanbul-Gebze ve ‹zmir-Çi¤li tesislerinde üretilen
her türlü boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yap› malzemelerinin, bunlar›n hammaddeleri ve tatbikinde kullan›lan araç ve gereçler ile
birlikte ticareti, pazarlamas›, ithali ve ihrac›d›r. fiirket’in nihai müflterileri a¤›rl›kl› olarak inflaat, mobilya ve metal boyalar› sektörlerinde yer almaktad›r. fiirket, yurtd›fl› sat›fllar›n›n önemli bir k›sm›n› Yaflar grubu flirketlerinden Yaflar D›fl Ticaret A.fi. (“Yatafl”) vas›tas›yla gerçeklefltirmektedir (Dipnot 37). Ayr›ca, fiirket ba¤l› ortakl›¤› konumundaki ZAO Kemipex JSC (“Kemipex”) ve DYO Balkan S.R.L. (“DYO Balkan”) arac›l›¤›yla, s›ras›yla, Rusya Federasyonu ile Romanya’da, sat›fl faaliyetlerini gerçeklefltirmektedir (Dipnot 2.3). fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› (bundan sonra “Grup”
olarak adland›r›lacakt›r) DYO markal› ürünler için net sat›fl de¤erleri üzerinden de¤iflen oranlarda Durmufl Yaflar ve O¤ullar› Boya, Vernik ve Reçine Fabrikalar› A.fi.’ye (“DYO A.fi.”) marka kullan›m ücreti, DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.fi.’ye (“DYO Matbaa”) ise lisans bedeli ödemektedir (Dipnot 37.ii-e).
fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu’na (“SPK”) kay›tl› olup hisseleri, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”) ifllem görmektedir. fiirket’in 31
Aral›k 2008 tarihi itibariyle, ‹MKB’ye kay›tl› %25,55 (2007: %25,43) oran›nda hissesi mevcuttur. fiirket’in nihai ana orta¤› Yaflar Holding A.fi.’dir
(“Yaflar Holding”) (Dipnot 27).
fiirket Türkiye’de kay›tl› olup kay›tl› ofis adresi afla¤›daki gibidir:
fiehit Fethi Bey Caddesi No: 120
Alsancak- ‹zmir

D‹PNOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
2.1 ‹flletmenin süreklili¤i
Global piyasalarda yaflanan ekonomik kriz ve Grup’un içinde bulundu¤u boya sektöründe yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlarda yaflanan talep düflüflü nedeni ile Grup’un operasyonlar›nda 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde önemli daralma yaflanm›flt›r. Grup’un 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde sat›fllar› bir önceki çeyre¤e göre %46, bir önceki y›l›n ayn› çeyre¤ine göre %34 azalm›flt›r. Grup bu çerçevede ‹zmir-Çi¤li tesisi için 12-13 Ocak 2009, 19-20
Ocak 2009, ve 26 Ocak 2009 tarihlerinde toplam 5 gün, ‹stanbul-Gebze tesisi için ise 28-30 Ocak 2009 tarihlerinde toplam 3 gün üretime ara
vermifltir.
Öte yandan, Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide mali tablolar› iflletmenin süreklili¤i esas›na göre haz›rlanm›flt›r. Bununla birlikte, 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle Grup’un k›sa vadeli yükümlülükleri toplam dönen varl›klar›n› 10.046.394 TL tutar›nda aflm›fl, ayn› tarihte sona eren y›la ait
konsolide net dönem zarar› ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle geçmifl y›llar zararlar› s›ras›yla 52.419.960 TL ve 224.381.761 TL olarak gerçekleflmifltir. Bu durum, Grup’un süreklili¤ini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizli¤in varl›¤›na iflaret etmektedir. Buna istinaden, Dipnot 41’de detayl› olarak aç›kland›¤› üzere Grup yönetimi, Grup’un süreklili¤ini devam ettirme konusunda kapsaml› bir de¤erlendirme yapm›fl ve
konuyla ilgili olarak,sermaye art›r›m›n› da içeren (Dipnot 40) bir tak›m önlemler alm›flt›r.
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D‹PNOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)
Öte yandan SPK, 5 Eylül 2005 tarihli 35/1105 say›l› karar›nda Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 324. maddesi kapsam›nda flirket sermayesinin
karfl›l›ks›z kald›¤›na iliflkin tespitin SPK taraf›ndan kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar›”) göre
haz›rlanan konsolide finansal tablolar üzerinden yap›lmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Buna göre, Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilançosu, konsolide özkaynaklar tutar›n›n ödenmifl sermayesinin 1/3’ünü karfl›lamamas› nedeniyle TTK’n›n 324. maddesi kapsam›ndad›r (Dipnot 27).
Grup yönetimi, bu duruma istinaden bu konsolide finansal tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle sermaye yap›s›n›n iyilefltirilmesine yönelik çal›flmalar› bafllatm›flt›r (Dipnot 41).
Bu önlemlerin yan›s›ra, Grup’un ana orta¤› durumunda olan Yaflar Holding A.fi., Grup’un mali yap›s›n›n güçlenmesi, Grup’un mevcut olan ticari
ve ticari olmayan borçlar›n› ödemekte herhangi bir güçlükle karfl›laflmamas› ve ödemelerini zaman›nda gerçeklefltirmesi için Grup’a gerekli kaynak ve deste¤in sa¤lanaca¤›n› taahhüt etmifltir. Bu do¤rultuda, Grup yönetimi, Grup’un öngörülebilecek gelece¤i için faaliyetlerine devam edebilece¤ine inanmaktad›rlar.
2.2 Sunuma ‹liflkin Temel Esaslar
Grup’un konsolide finansal tablolar›, SPK taraf›ndan yay›nlanan finansal raporlama standartlar›na uygun olarak haz›rlanm›flt›r.
SPK, Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” (“Tebli¤”) 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 ara dönem 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 konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, UMSK taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› (“UMS 29”) 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 dipnotlar, SPK’n›n 2008/16, 2008/18, 2009/2 ve 2009/4 say›l› haftal›k bültenlerindeki duyurular› ile uygulanmas› tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler dahil edilerek sunulmufltur.
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D‹PNOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)
Bu kapsamda, Grup, 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar de¤iflim tablosunu, konsolide
nakit ak›m tablosunu ve 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançosunu Tebli¤ hükümleri uyar›nca yeniden düzenlemifltir (Dipnot 2.6).
Konsolide finansal tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen arazi ve arsalar, binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar ile yine
makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlüklülerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak fiirket’in fonsiyonel para birimi olan Türk
Liras› (“TL”) cinsinden haz›rlanmaktad›r (Dipnot 40). Rusya Federasyonu’nda ve Romanya’da kay›tl› olan ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar ise
finansal tablolar›n› bulunduklar› ülkelerin standart, kanun ve düzenlemelerine göre haz›rlamaktad›rlar. ‹liflikteki konsolide finansal tablolar, SPK
Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak do¤ru bir biçimde sunulmas› amac›yla, ba¤l› ortakl›klar›n yasal kay›tlar›na, gerekli düzeltme ve
s›n›fland›rmalar yans›t›larak yeniden düzenlenmifltir.
2.3 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndaki de¤ifliklikler
a) Mevcut standartlarda 2008 y›l›ndan itibaren geçerli ve Grup’un faaliyetleriyle ilgili olan de¤ifliklikler:
• UFRYK 14, “UMS 19 - Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤›n›n S›n›r›, Asgari Fonlama Koflullar› ve Bu Koflullar›n Birbiri ile Etkileflimi”, UMS 19’daki varl›k olarak tan›mlanacak ekonomik fayda limitlerinin de¤erlendirilmesine iliflkin yol göstermektedir. Buna ek olarak, emeklilik fonu varl›k ya da
yükümlülü¤ünün yasal veya sözleflmeden do¤an asgari fonlama koflullar›ndan nas›l etkilenece¤i aç›klanmaktad›r. Söz konusu yorum, Grup’un
konsolide finansal tablolar›n› etkilememektedir.
b) Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanm›fl standartlar:
Yoktur.
c) 2008 y›l›nda geçerli olan ancak Grup’un faaliyetleriyle ilgili olmayan yorumlar:
1 Ocak 2008 tarihinden bafllayan muhasebe dönemlerinde uygulamas›n›n zorunlu oldu¤u ancak Grup’un faaliyetleriyle iliflkili olmayan yorumlar
afla¤›daki gibidir:
• UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ‹çi ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler”,
• UFRYK 12, “‹mtiyazl› Servis Anlaflmalar›”,
• UFRYK 13, “Müflteri Sadakat Programlar›” (1 Temmuz 2008 tarihinden sonra bafllayan muhasebe dönemlerinde geçerlidir)
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d) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam›fl mevcut standartlarla ilgili de¤ifliklikler ve yorumlar:
Grup’un 1 Ocak 2009 tarihinde bafllayan muhasebe dönemlerinde uygulamas›n›n zorunlu oldu¤u ve Grup’un geçerlilik tarihinden önce uygulamad›¤› mevcut standartlarla ilgili yay›nlanan de¤ifliklikler ve yorumlar:
• UMS 23 (De¤ifliklik), “Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinden sonra bafllayan muhasebe dönemlerinde geçerlidir). De¤ifliklik, özellikli bir varl›¤›n (amaçland›¤› flekilde kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varl›¤› ifade eder) iktisab›, yap›m› ya da
üretimi ile do¤rudan iliflkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz konusu varl›¤›n maliyetinin bir parças› olarak aktiflefltirilmesini öngörmektedir. Bu borçlanma maliyetlerinin olufltu¤u dönemde gelir tablosuna gider olarak muhasebelefltirilmesi yöntemi kald›r›lmaktad›r. UMS 23
(De¤ifliklik), Grup taraf›ndan 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olup Grup’un özellikli varl›¤› bulunmamas› sebebiyle
de¤iflikli¤in konsolide finansal tablolarda önemli bir etkisinin olmamas› beklenmektedir. Ayr›ca borçlanma maliyetlerinin tan›m›, faiz giderinin
hesaplanmas›nda UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçümleme” ile uyumlu olarak etkin faiz yönteminin kullan›lmas›n› sa¤layacak flekilde de¤ifltirilmifltir. Grup, borçlanma maliyetinin tan›m› ve faiz giderlerinin hesaplanmas›na istinaden olan bu de¤iflikli¤i ise 1 Ocak
2009’dan itibaren gerçekleflen tüm borçlanma maliyetleri için ileriye dönük olarak uygulayacakt›r.
• UMS 27 (De¤ifliklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Revize edilen standart,
kontrol oran›nda de¤ifliklik olmad›¤› durumlarda kontrol gücü olmayan paylarla yap›lan tüm ifllemlerin özkaynaklarda gösterilmesini gerektirmektedir ve bu tip ifllemler flerefiye ya da gelir ve gider do¤urmayacaklard›r. Standart, kontrolün sona erdi¤i ifllemlerin nas›l muhasebelefltirilece¤ini de belirlemektedir. Kontrolün sona erdi¤i iflletmede kalan hisselerin gerçe¤e uygun de¤erleri yeniden belirlenir ve ortaya ç›kan kay›p ve
kazançlar gelir tablosunda muhasebelefltirilir. Grup, UMS 27 (De¤ifliklik)’i kontrol gücü olmayan paylarla yap›lan ifllemlere iliflkin olarak 1 Ocak
2010’dan geçerli olmak üzere ileriye dönük uygulayacakt›r.
• UMS 36 (De¤ifliklik), “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Makul de¤erden elden ç›karma maliyetlerinin düflülmesi yönteminin indirgenmifl nakit ak›mlar› ile hesapland›¤› durumlarda kullan›m de¤eri hesaplamas›yla ayn› aç›klamalar yap›l›r.
Grup, UMS 36 (De¤ifliklik)’i 1 Ocak 2009’dan itibaren gerçeklefltirilecek de¤er düflüklü¤ü aç›klamalar› için uygulayacak olup konsolide finansal tablolarda önemli bir etkisinin olmamas› beklenmektedir.
UMSK’n›n May›s 2008’de yay›nlanan y›ll›k gelifltirme projesi kapsam›nda afla¤›daki standartlarda küçük de¤ifliklikler meydana gelmifltir. Grup’un
hesaplar›na herhangi bir etkisi beklenmedi¤inden, bu de¤ifliklikler detayl› bir biçimde incelenmemifltir.
•
•
•
•
•
•
•

UFRS 3 (De¤ifliklik), “‹flletme Birleflmeleri”,
UFRS 7 “Finansal Araçlar - Dipnotlar”,
UMS 8 “Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar”,
UMS 10 “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Olaylar”,
UMS 18 “Has›lat”,
UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”,
UMS 38 (De¤ifliklik), “Maddi Olmayan Duran Varl›klar” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir),
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D‹PNOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)
• UMS 19 (De¤ifliklik), “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir),
• UMS 39 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçümleme” 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir),
• UMS 1 (De¤ifliklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir),
e) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup faaliyetleriyle ilgili olmayan mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve de¤ifliklikler:
Grup’un 1 Ocak 2009 tarihinde ve sonras›nda bafllayan muhasebe dönemlerinde uygulamas›n›n zorunlu oldu¤u ve Grup’un faaliyetleriyle ilgili olmayan mevcut standartlarla ilgili yay›nlanan de¤ifliklikler ve yorumlar ektedir:
• UFRS 1 (De¤ifliklik) “UFRS”nin ‹lk Defa Uygulanmas›na ‹liflkin ‹lkeler” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” (1 Ocak
2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Revize edilen standart, UFRS’yi ilk defa uygulayanlar›n, konsolide olmayan finansal tablolar›nda ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi ortakl›k ve ifltiraklerdeki yat›r›mlar›n›n aç›l›fl de¤erini gerçe¤e uygun de¤er ya da defter de¤eri üzerinden ölçmelerine olanak tan›maktad›r.
• UMS 27 (De¤ifliklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). Konsolide olmayan finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda, UFRS 5 uyar›nca sat›fl amaçl› elde tutulan varl›k olarak s›n›fland›r›lmayan ve UMS 39’a göre muhasebelefltirilen ba¤l› ortakl›klar için UMS 39 uygulanmaya devam edilecektir. Grup’un konsolide olmayan herhangi bir ba¤l› ortakl›¤› olmamas›ndan ötürü söz konusu de¤ifliklik Grup’un operasyonlar›n› etkilememektedir.
• UMS 16 (De¤ifliklik), “Maddi Duran Varl›klar” (ve bunun sonucunda UMS 7 “Nakit Ak›m Tablosu”nda meydana gelen de¤ifliklik). Temel ifllevleri duran varl›k kiralay›p daha sonras›nda ilgili varl›klar› satmak olan iflletmeler, söz konusu sat›fl ifllemlerinden elde edilen tutarlar› has›lat olarak kaydetmeli ve bu duran varl›klar sat›lmaya haz›r duruma geldiklerinde defter de¤erleri üzerinden envanter olarak s›n›fland›r›lmal›d›rlar.
• UMS 20 (De¤ifliklik), “Devlet Teflvik ve Yard›mlar›” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UMS 28 (De¤ifliklik), “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar” (ve bunun sonucunda UMS 32 “Finansal Araçlar: Aç›klamalar ve Sunum” ile UFRS 7 “Finansal
Araçlar - Dipnotlar” da meydana gelen de¤ifliklikler) (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UMS 29 (De¤ifliklik), “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UMS 31 (De¤ifliklik), “ Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n Muhasebelefltirilmesi (ve bunun sonucu UMS 32 ve UFRS 7’de meydana gelen
de¤ifliklikler) (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UMS 32 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Aç›klamalar ve Sunum”, ve UMS 1 (De¤ifliklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu” - “Sat›fl Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Tasfiye Sürecinde Ortaya Ç›kan Yükümlülükler” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
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• UMS 38 (De¤ifliklik), “Maddi Olmayan Duran Varl›klar”, (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤ifliklik IASB’nin May›s 2008’de yay›nlanan y›ll›k gelifltirme projesi kapsam›nda yap›lm›flt›r. De¤ifliklik, UMS 38’deki s›n›rl› yararl› ömre sahip maddi olmayan duran varl›klar aç›s›ndan, do¤rusal itfa yönteminden daha düflük birikmifl itfa paylar› ile sonuçlanan bir itfa yöntemini destekleyen bir kan›t nadiren bulunur” ifadesini kald›rmaktad›r. Grup’taki tüm maddi olmayan duran varl›klar do¤rusal yöntemle itfa edilmektedir. Bu nedenle, söz konusu de¤ifliklik
Grup’un operasyonlar›n› etkilememektedir.
• UFRS 2 (De¤ifliklik), “Hisse Bazl› Ödemeler” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UMS 40 (De¤ifliklik), “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” (ve bunun sonucunda UMS 16’da meydana gelen de¤ifliklikler) (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UMS 41 (De¤ifliklik), “Tar›msal Faaliyetler” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaat Sözleflmeleri” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UFRYK 16, “Yurt D›fl›ndaki ‹flletmede Bulunan Net Yat›r›m Riskinden Korunma” (1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerlidir).
• UFRS 5 (De¤ifliklik), “Sat›fl Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler” (ve bunun sonunda UFRS 1’de UFRS’nin ilk uygulamas›ndaki de¤ifliklik), (1 Temmuz 2009 tarihinden sonra bafllayan muhasebe dönemlerinde geçerlidir).
2.4 Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide finansal tablolar ana ortal›k olan Dyo Boya ve kontrolün bafllamas›ndan sona erene dek, ba¤l› ortakl›klar›n hesaplar›n› içermektedir.
Konsolidasyon kapsam›na giren flirketlerin finansal tablolar›, konsolide finansal tablolar›n aç›kland›¤› tarih itibariyle ve yeknesak muhasebe politikalar› esas al›narak SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›fl ve konsolidasyona dahil edilmifltir.
a) Ba¤l› ortakl›klar
Ba¤l› ortakl›klar do¤rudan fiirket taraf›ndan kontrol edilen iflletmelerdir. Kontrol gücü, fiirket’in do¤rudan veya dolayl› olarak flirketlerin finansal
ve faaliyet politikalar›n› yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Bu kontrol gücünün kayna¤›, fiirket’in do¤rudan ya da dolayl› yoldan sahip oldu¤u hisse senetleri yoluyla Grup’ta %50’nin üstünde oy hakk›na sahip olmas›d›r. Ba¤l› ortakl›klar, kontrolün Grup’a transferinden
itibaren konsolidasyona dahil edilmekte ve kontrolün ortadan kalkt›¤› tarihten itibaren de konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›lmaktad›r. Buna istinaden, ba¤l› ortakl›klar, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl ve fiirket’in sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar›n kay›tl› de¤erleri
ile özkaynaklar› karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. fiirket’in, ba¤l› ortakl›klar› ile aras›ndaki grup içi ifllemleri ve bakiyeleri konsolidasyon s›ras›nda
karfl›l›kl› olarak silinmifltir. Grup’un sahip oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili konsolide özkaynaklar ve
gelir tablosu hesaplar›nda netlefltirilmifltir.
Az›nl›k paylar›na iliflkin, ba¤l› ortakl›klar›n net varl›k ve cari dönem kar ya da zarar›ndaki pay›, konsolide bilanço ve gelir tablosunda “az›nl›k paylar›” ad›yla ayr›ca s›n›fland›r›lm›flt›r.
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Afla¤›daki tablo, fiirket’in do¤rudan veya dolayl› olarak ortak kontrolü alt›nda toplanm›fl bütün ba¤l› ortakl›klar›ndaki 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle toplam do¤rudan ve dolayl› hisse oranlar›n› göstermektedir:
fiirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n
do¤rudan ve dolayl›
kontrol paylar› (%)

Kemipex
Dyo Balkan

31 Aral›k 2008
100
98,39

31 Aral›k 2007
100
98,39

b) Yabanc› para çevrimi
i) Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Grup’un her bir flirketinin finansal tablo kalemleri, söz konusu flirketin içinde bulundu¤u ve operasyonlar›n› sürdürdü¤ü ana ekonomide geçerli
olan para birimi cinsinden ölçülmüfltür (“fonksiyonel para birimi”). Konsolide finansal tablolar ana flirketin fonksiyonel ve raporlama para birimi
olan TL cinsinden sunulmufltur.
ii) ‹fllemler ve bakiyeler
Yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemler, ifllemin yap›ld›¤› günkü döviz kurlar›ndan fonksiyonel para birimine çevrilmifltir. Bu ifllemlerin gerçekleflmesinden ve yabanc› para cinsinden olan parasal varl›k ve yükümlülüklerin y›l sonu döviz kurlar›ndan çevrilmesinden kaynaklanan kur fark›
gelir ve giderleri nakit ak›m ve net yat›r›m›n korumas› olarak de¤erlendirilip özkaynak kalemi alt›nda takip edilenler d›fl›nda konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Yabanc› para cinsinden ölçülen sat›lmaya haz›r finansal yat›r›m gibi parasal olmayan finansal varl›klar›n yabanc› para de¤erlemesinden kaynaklanan kur fark› gelir ve giderleri söz konusu varl›k konsolide finansal tablolardan ç›kar›lmad›¤› sürece, özkaynaklar alt›nda takip
edilmektedir.
iii) Yabanc› ülkelerdeki ba¤l› ortakl›klar›n finansal tablolar›n›n çevrimi
Yabanc› ülkelerde kay›tl› bulunan ba¤l› ortakl›klar›n finansal tablolar› bulunduklar› ülkelerin standart, kanun ve düzenlemelerine göre haz›rlanm›fl olup do¤ru, ana ortakl›k finansal tablolar› ile uyumlu bir sunum ve içerik için SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uyarlanm›flt›r. Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren söz konusu flirketlerin varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurlar› kullan›larak TL’ye çevrilmifltir. Bu
ortakl›klar›n gelir tablosu kalemleri ise ortalama kurlar kullan›larak TL’ye çevrilmifltir. Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›¤›n aç›l›fl net
varl›klar›n›n yeniden çevrilmesi ve ortalama kurlar ile bilanço tarihindeki kurlardan do¤an farkl›l›klar özkaynaklar alt›ndaki “yabanc› para çevrim
farklar›” içerisinde takip edilmektedir.
2.5 Netlefltirme/ Mahsup
‹çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal tablolarda ayr› gösterilir. Önemli olmayan
tutarlar, esaslar› veya fonksiyonlar› aç›s›ndan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaflt›r›larak gösterilir. ‹fllem ve olay›n özünün mahsubu
gerekli k›lmas› sonucunda, bu ifllem ve olay›n net tutarlar› üzerinden gösterilmesi veya varl›klar›n, de¤er düflüklü¤ü düflüldükten sonraki tutarlar› üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kural›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmez. fiirket’in normal ifl ak›fl› içinde gerçeklefltirdi¤i ifllemler sonucunda, elde etti¤i gelirler, ifllem veya olay›n özüne uygun olmas› flart›yla, net de¤erleri üzerinden gösterilir.
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2.6 Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi
Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK’n›n 2008/16, 2008/18, 2009/2 ve 2009/4 say›l› haftal›k bültenlerindeki duyurular› ile uygulanmas›
tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler dahil edilerek sunulmufltur. Bu kapsamda, 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› için geçmifl dönem konsolide finansal tablolar›nda gerekli s›n›fland›rma ifllemleri yap›lm›flt›r. Detaylar› afla¤›da aç›klanan s›n›fland›rma de¤iflikliklerinin tümü, yukar›da bahsi geçen uygulanmas› tavsiye edilen formata uygunluk sa¤lamak amac›yla yap›lm›flt›r:
‹liflkili taraflardan di¤er alacaklar: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “‹liflkili taraflardan alacaklar” içerisinde gösterilen 981.883 TL tutar›ndaki ticari olmayan alacak 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “‹liflkili taraflardan
di¤er alacaklar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Di¤er alacaklar: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Di¤er dönen varl›klar” içerisinde gösterilen 101.297 TL tutar›ndaki kalemler ve “Ticari alacaklar” içerisinde gösterilen 1.856.786 TL tutar›ndaki verilen depozito ve teminatlar 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Di¤er alacaklar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Di¤er dönen varl›klar: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Di¤er alacaklar” içerisinde gösterilen 3.150.027 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Di¤er dönen varl›klar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Uzun vadeli di¤er alacaklar: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Di¤er dönen varl›klar” içerisinde gösterilen 805.296 TL tutar›ndaki verilen depozito ve teminatlar 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Uzun vadeli di¤er alacaklar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
K›sa vadeli finansal borçlar: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›” içerisinde gösterilen
2.242.072 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “K›sa vadeli
finansal borçlar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
‹liflkili taraflara di¤er borçlar: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “‹liflkili taraflara borçlar” içerisinde gösterilen 831.171 TL tutar›ndaki ticari olmayan borçlar 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “‹liflkili taraflara di¤er borçlar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Dönem kar› vergi yükümlülü¤ü: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Borç karfl›l›klar›” içerisinde gösterilen 84.430 TL tutar›ndaki ödenecek kurumlar vergisi 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Dönem kar› vergi yükümlülü¤ü” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Al›nan avanslar” içerisinde gösterilen 5.307.487 TL tutar›ndaki müflteri avanslar› 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler”
kalemi içerisinde gösterilmifltir.

45
DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)
Uzun vadeli di¤er finansal yükümlülükler: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Finansal borçlar” içerisinde gösterilen 11.462.400 TL
tutar›ndaki finansal araçlardan do¤an borçlar 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda
“Uzun vadeli di¤er finansal yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Az›nl›k paylar›: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Ana ortakl›k d›fl› paylar” içerisinde gösterilen 37.231 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k
2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Az›nl›k paylar›” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
Finansal gelirler: 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda “Di¤er faaliyet gelirleri” içerisinde gösterilen 21.983.505 TL tutar›ndaki kalemler 31
Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan konsolide finansal tablolarda “Finansal gelirler” kalemi içerisinde gösterilmifltir.
2.7 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:
2.7.1 Has›lat
Sat›fl gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin al›c›ya nakledilmifl olmas›, gelir tutar›n›n güvenilir bir
flekilde ölçülebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar›n Grup taraf›ndan elde edilece¤inin kuvvetle muhtemel olmas› üzerine al›nan veya
al›nabilecek bedelin makul de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, sat›lm›fl ürün yada tamamlanm›fl hizmetin sat›fl
vergisi hariç faturalanm›fl de¤erinden, iadeler ve iskontolar›n indirilmifl fleklini gösterir (Dipnot 28). Faiz geliri etkin faiz yöntemi uygulanarak
dönemsel olarak kaydedilir. Ticari alacaklarla ilgili de¤er düflüklü¤ü, ticari alaca¤›n tafl›nan de¤eriyle tahsil edilebilir tüm nakit ak›mlar›n›n orijinal etkin faiz oran› kullan›larak indirgenmesi sonucunda elde edilen net gerçekleflebilir de¤er aras›ndaki farkt›r. Hesaplanan faiz geliri ise, faiz geliri
olarak kaydedilir. Krediler üzerindeki faiz geliri etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak kaydedilir. Temettü gelirleri ise tahsil etme hakk›n›n olufltu¤u
tarihte gelir yaz›l›rlar.
2.7.2 Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenir. Net gerçekleflebilir de¤er, tahmini sat›fl fiyat›ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n
alma maliyetlerini, dönüfltürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stok
maliyeti hesaplama sistemi ayl›k safha maliyeti olup, Grup stoklar›n› ayl›k a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre de¤erlemektedir (Dipnot 13).
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2.7.3 Maddi duran varl›klar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, arazi ve arsalar, binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi.
ve Güneybat› Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›flmanl›k A.fi. (2007: Arazi ve arsalar ile binalar yeralt› ve yerüstü düzenleri için Elit Gayrimenkul
De¤erleme A.fi., makine, tesis ve cihazlar için Vak›f Gayrimenkul De¤erleme A.fi.) taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›flmalar›nda tespit edilen makul de¤erleri üzerinden konsolide finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. 1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen di¤er bütün maddi varl›klar 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücü ile ifade edilmifl maliyetlerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilenleri ise elde etme maliyetlerinden bu tarihe kadar birikmifl amortisman ve varsa de¤er düflüklü¤ünün indirilmesi sonras›nda oluflan net de¤eri ile konsolide finansal tablolara yans›t›lmaktad›r (Dipnot 18).
Maddi duran varl›klarda, söz konusu yeniden de¤erleme sonucu meydana gelen art›fllar, konsolide bilançoda özkaynaklar grubunda yer alan karfl›l›k yeniden de¤erleme fonu hesab›na alacak kaydedilmektedir. Ayn› varl›¤›n bir önceki dönemdeki art›fllar›na gelen azal›fllar fondan düflülmüfl;
di¤er tüm azal›fllar ise konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.
Her dönem, yeniden de¤erlenmifl varl›k üzerinden hesaplanan amortisman (konsolide gelir tablosuna yans›t›lan amortisman) ile varl›¤›n maliyeti
üzerinden ayr›lan amortisman aras›ndaki fark yeniden de¤erleme fonundan geçmifl y›llar zararlar›na transfer edilmifltir.
Maddi duran varl›klar, kapasitelerinin tam olarak kullan›lmaya haz›r oldu¤u ve fiziksel durumlar›n›n belirlenen üretim kapasitesini karfl›layaca¤›
durumlarda aktiflefltirilir ve amortismana tabi tutulmaya bafllan›rlar. Maddi duran varl›klar›n hurda de¤erinin önemli tutarda olmad›¤› tahmin edilmektedir.
Yeniden de¤erlenmifl ya da bilanço tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilmifl maddi duran varl›klar›n üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi
uygulanarak amortisman hesaplanm›flt›r (Dipnot 18). Arazi ve arsalar sonsuz ömre sahip olduklar› varsay›larak amortismana tabi tutulmam›flt›r.
Maddi duran varl›klar›n yaklafl›k ekonomik ömürlerine göre y›ll›k amortisman oranlar› afla¤›daki gibidir:
Oran (%)
Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar› (finansal kiralama yoluyla edilmifl olanlar dahil)
Döfleme ve demirbafllar

2-10
4-20
20-28
10-20

Bir maddi duran varl›¤›n tafl›d›¤› de¤erin varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksek oldu¤u durumlarda maddi duran varl›k geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Söz konusu de¤er düflüklü¤üne u¤rayan maddi duran varl›k yeniden de¤erlenmiflse, de¤er düflüklü¤ü önceki dönemlerdeki yeniden de¤erleme fonundaki art›fllara karfl›l›k gelecek tutarda yeniden de¤erleme fonundan düflülür ve geri kalan tutar konsolide gelir tablosuyla iliflkilendirilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›nda elde edilen kar ya da zarar, maddi duran varl›¤›n tafl›d›¤› de¤ere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplar›na kaydedilir (Dipnot 31). Yeniden de¤erlenmifl maddi duran varl›¤›n elden ç›kar›lmas›nda, elden ç›kar›lan maddi duran varl›kla ilgili yeniden de¤erleme fonu geçmifl y›llar zararlar› hesab›na aktar›lm›flt›r.
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Bak›m ve onar›m giderleri olufltuklar› dönemin konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. Aktiflefltirmeden sonraki harcamalar, maddi
duran varl›¤›n, söz konusu varl›kla ilgili gelecekte ekonomik faydan›n Grup’a aktar›lmas›n›n kuvvetle muhtemel olmas› ve maliyetinin güvenilir
bir flekilde ölçülebildi¤i durumlarda maliyetine eklenir veya ayr› bir varl›k olarak konsolide finansal tablolara kaydedilir. Grup, aktiflefltirmeden
sonraki harcamalar kapsam›ndaki de¤ifltirilen parçalar›n di¤er bölümlerden ba¤›ms›z bir flekilde amortismana tabi tutulup tutulmad›¤›na bakmaks›z›n tafl›nan de¤erlerini bilançodan ç›kar›r. Varl›¤›n maliyetine eklenen söz konusu aktiflefltirme sonras› harcamalar, ekonomik ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar.
2.7.4 Maddi olmayan duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar bilgi ifllem sistemleri, yaz›l›mlar ve baz› di¤er haklardan oluflmaktad›r. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL’nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmifl elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmifl itfa paylar› ve mevcutsa kal›c› de¤er düflüklü¤ünün indirilmesi sonras›nda oluflan net de¤eri ile konsolide finansal tablolara yans›t›lmaktad›r. ‹tfa paylar› al›fl y›l›ndan itibaren befl y›ll›k ekonomik ömürleri üzerinden do¤rusal itfa yöntemiyle hesaplanm›flt›r. Maddi olmayan duran varl›klar›n hurda de¤erinin önemli tutarlarda olmad›¤› tahmin edilmifltir. De¤er düflüklü¤ünün olmas› durumunda maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir tutara indirilir.
2.7.5 Varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
Grup, ertelenmifl vergi varl›klar› ve yeniden de¤erlenmifl tutarlar üzerinden gösterilen maddi duran varl›klar (Dipnot 18) d›fl›nda kalan her varl›k
için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varl›¤a iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er
böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. Kullan›ma haz›r olmayan maddi olmayan duran varl›klarda ise geri
kazan›labilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E¤er sözkonusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse de¤er düflüklü¤ü meydana gelmifltir. De¤er düflüklü¤ü kay›plar› konsolide
gelir tablosunda muhasebelefltirilir.
Bir varl›kta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er düflüklü¤ünün kay›tlara al›nmas›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düflüklü¤ü ayr›lan tutar› geçmeyecek flekilde geri çevrilir.
2.7.6 Borçlanma maliyetleri ve al›nan krediler
Al›nan krediler al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir (Dipnot 8-9). Al›nan
krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden gösterilir. ‹fllem masraflar› düflüldükten sonra kalan
tutar ile iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansal maliyet olarak yans›t›l›r. Al›nan
kredilerden kaynaklanan finansal maliyet olufltu¤unda konsolide gelir tablosuna yans›t›l›r (Dipnot 33). Al›nan kredilerin vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan k›sa ise, k›sa vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir (Dipnotlar 8-9).
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2.7.7 Finansal varl›klar
Finansal varl›klar›n s›n›fland›r›lmas›, yat›r›mlar›n hangi amaç için elde edilmesine ba¤l› olarak belirlenmektedir. Grup yönetimi, finansal varl›¤›n
s›n›fland›r›lmas›n› ilk elde edildi¤i tarihte yapmakta ve bu s›n›fland›rmay› her bilanço döneminde tekrar de¤erlendirmektedir. Grup, finansal varl›klar›n› afla¤›daki gibi s›n›fland›rm›flt›r:
a) Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, etkin bir piyasada kote olmayan ve sabit veya belirli ödemelerden oluflan türev olmayan finansal varl›klardan oluflmaktad›r. Krediler ve alacaklar, al›m-sat›m amac›yla tutulmadan, Grup’un herhangi bir borçluya do¤rudan para, mal veya hizmet tedarik etti¤inde ortaya ç›kmaktad›r. Vadeleri bilanço tarihinden itibaren 12 aydan k›sa ise, bu varl›klar dönen varl›klar içinde, 12 aydan fazla ise duran varl›klar
içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar, bilançoda ticari alacaklar ve di¤er alacaklar içerisine dahil edilmifltir. Krediler ve alacaklar, ilgili
tutarlar›n ifllem masraflar› ç›kar›ld›ktan sonraki de¤erleri ile kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto
edilmifl maliyet de¤eri üzerinden gösterilir.
b)Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan ve baflka bir s›n›fland›rmaya tabi tutulamayan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesinin
artt›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa, ki bu durumda dönen varl›klar içine dahil edilir, duran varl›klara dahil edilmifltir. Grup
yönetimi, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n ald›klar› tarihte uygun bir flekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve varl›kla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet bedelleri, sonraki dönemlerde ise makul de¤erleri üzerinden gösterilmektedir. fiirket’in %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u ve sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›rd›¤› finansal varl›klar, borsada ifllem görmesi durumunda piyasa fiyatlar› üzerinden finansal tablolara yans›t›lmakta olup aktif bir piyasan›n bulunmamas› durumlar›nda, fiirket ilgili finansal varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤erini genel kabul görmüfl de¤erleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir rayiç de¤erinin olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin uygun veya tatbik edilebilir olmamas› nedeniyle makul bir de¤er tahmininin yap›lamamas› ve makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler
için TL’nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmifl elde etme maliyeti üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyeti üzerinden, mevcutsa, de¤er düflüklü¤ünün ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir (Dipnot 7). De¤er düflüklü¤ü kay›plar› konsolide gelir tablosunda muhasebelefltirilir.
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2.7.8 ‹flletme Birleflmeleri
‹flletme birleflmeleri ile ilgili katlan›lan sat›n alma maliyeti, iktisap edilen iflletmenin sat›n alma tarihindeki tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve
flarta ba¤l› yükümlülüklerine da¤›t›l›r. Sat›n alma maliyeti ile iktisap edilen iflletmenin tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerinin makul de¤eri aras›ndaki fark flerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebelefltirilir. ‹flletme birleflmelerinde sat›n al›nan iflletmenin konsolide finansal tablolar›nda yer almayan varl›klar, maddi olmayan varl›klar (marka de¤eri gibi) ve/veya flarta ba¤l› yükümlülükler makul de¤erleri ile konsolide finansal tablolara yans›t›l›r. Sat›n al›nan flirketin finansal tablolar›nda yer alan flerefiye tutarlar› tan›mlanabilir varl›k olarak de¤erlendirilmez. fierefiye itfa edilmez ve her y›l ayn› tarihte de¤er düflüklü¤ü tespit çal›flmas›na tabi tutulur. Sat›n alma maliyetinin sat›n al›nan flirketin makul de¤erinden daha az olmas› durumunda negatif flerefiye oluflur ve sat›n al›m›n gerçekleflti¤i dönem içerisinde konsolide gelir
tablosuyla iliflkilendirilerek muhasebelefltirilir.
2.7.9 Hisse bafl›na kay›p
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kay›p, net dönem zarar›n›n, dönem boyunca bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmufltur (Dipnot 36).
fiirketler, mevcut hissedarlara birikmifl karlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Hisse bafl›na kay›p hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kay›p hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
2.7.10 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliflkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan sonra ortaya
ç›km›fl olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki tüm olaylar› kapsar (Dipnot 40).
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, konsolide finansal tablolara al›nan tutarlar› bu yeni
duruma uygun flekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, finansal tablo kullan›c›lar›n›n ekonomik
kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde konsolide finansal tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
2.7.11 Karfl›l›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta ba¤l› varl›klar
Herhangi bir karfl›l›k tutar›n›n konsolide finansal tablolara al›nabilmesi için; Grup’un geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya kurucu yükümlülü¤ün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kmas›n›n kuvvetle
muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas› gerekmektedir.
Paran›n zaman de¤erinin etkisinin önemli oldu¤u durumlarda, karfl›l›k tutar›; yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olmas› beklenen giderlerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karfl›l›klar›n bugünkü de¤erlerine indirgenmesinde kullan›lacak iskonto oran›n›n belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluflan faiz oran› ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r. Söz konusu iskonto oran› vergi öncesi orand›r. ‹skonto oran›, gelecekteki nakit ak›mlar›n›n tahminiyle ilgili riski içermez. Dönemler itibariyle paran›n zaman etkisinin önemli oldu¤u karfl›l›klar›n tahmin edilen
gerçekleflme tarihine yak›nlafl›lmas› sonucunda, karfl›l›klarda art›fl oluflurken söz konusu bu fark faiz gideri olarak konsolide gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
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Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmekte ve konsolide finansal tablolara dahil edilmemektedir (Dipnot 22). Gelecek dönemlerde oluflmas› beklenen operasyonel zararlar için
herhangi bir karfl›l›k ayr›lmamaktad›r.
2.7.12 Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklik ve hatalar
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem
konsolide 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 gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan›r.
2.7.13 ‹liflkili taraflar
Bu konsolide finansal tablolar aç›s›ndan, ortaklar, Yaflar Holding Grubu flirketleri, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, yak›n aile üyeleri ve bunlar taraf›ndan kontrol edilen veya bunlar›n üzerinde önemli etkinlikleri olan flirketler iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmifllerdir (Dipnot 37).
2.7.14 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›
Grup, boya ve boya malzemeleri sat›fl› ve da¤›t›m›n›n tanzimi olmak üzere sadece bir ana endüstriyel alanda faaliyet göstermesinden ve sat›fllar›n›n %94’ünün yurtiçi sat›fllardan oluflmas›ndan dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r.
2.7.15 Kiralama ‹fllemleri
(1) Grup - kirac› olarak
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne ald›¤› maddi duran varl›k kiralamas›, finansal kiralama fleklinde s›n›fland›r›l›r. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin bafl›nda kiralanm›fl olan varl›¤›n rayiç de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmifl de¤erinden düflük olan› üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oran›n elde edilmesi amac›yla borç ve finansal
masraflar aras›nda tahsis edilir. Finansal masraflar düflüldükten sonra ilgili finansal kiralama borçlar›, finansal kiralama borçlar› olarak kay›tlara
al›n›r. Finansal maliyetin faiz unsuru, kira dönemi boyunca konsolide gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r. Finansal kiralama yolu ile sat›n al›nan maddi duran varl›klar, sahipli¤in kiralama sözleflmesi sonunda Grup’a geçece¤i varsay›m›yla, varl›¤›n tahmini faydal› ömrü ya da kira süresinin k›sa olan› üzerinden amortismana tabi tutulur.
Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama ifllemi, faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. ‹flletme kiralar›
(kiralayandan al›nan teflvikler düflüldükten sonra) olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna
gider olarak kaydedilir.
(2) Grup - kiralayan olarak
Faaliyet kiralamas›nda, 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.

51
DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 2 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (Devam›)
2.7.16 Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar ve zarar› üzerindeki gelir vergisi yükümlülü¤ü, cari y›l vergisi ve ertelenmifl vergiyi içermektedir. Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kar›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar› ile hesaplanan vergi yükümlülü¤ünü içermektedir
(Dipnot 35).
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen de¤erleri ile yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir (Dipnot 35).
Ertelenmifl vergi varl›¤› veya yükümlülü¤ü, söz konusu geçici farklar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlar›nda yap›laca¤› tahmin edilen art›fl ve azal›fl oranlar›nda konsolide finansal tablolara yans›t›lmaktad›rlar. Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplan›rken ertelenmifl vergi varl›¤› gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla konsolide finansal tablolara al›n›r. Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤›
faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde, ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r (Dipnot 35).
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olunmas› ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak
uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› flartlar›yla ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
2.7.17 Çal›flanlara sa¤lanan faydalar/ k›dem tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve ‹fl Kanunu’nda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle istihdam› sona
eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, tüm çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n aktüer varsay›mlar uyar›nca net bugünkü de¤erine göre indirgenmifl ve konsolide finansal tablolara yans›t›lm›flt›r
(Dipnot 24).
2.7.18 Nakit ak›m tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›mlar› iflletme, yat›r›m ve finansal faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r. ‹flletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir. Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit
ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (duran varl›k yat›r›mlar› ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir. Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri de¤erler, nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3
ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir.
2.7.19 Ticari alacaklar ve de¤er düflüklü¤ü
Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan Grup kaynakl› ticari alacaklar, makul de¤erleriyle konsolide finansal tablolara kaydedilir ve sonraki dönemlerde etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyetinden, mevcutsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› düflülerek de¤erlendirilmektedir. Belirtilmifl bir faiz oran› bulunmayan k›sa vadeli ticari alacaklar, etkin faiz oran›n›n etkisinin önemsiz olmas› durumunda fatura tutar›ndan de¤erlendirilmifltir.
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Grup’un, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karfl›l›¤› oluflturulur. 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 da dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n orijinal etkin
faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.
De¤er düflüklü¤ü tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluflacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar, cari dönemde di¤er gelirlere yans›t›l›r
(Dipnot 31).
2.7.20 Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmifl karlardan indirilerek
kaydedilir. Al›nan temettüler ise tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte gelir olarak kaydedilir.
2.7.21 Türev finansal araçlar
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda al›nmalar›nda ve kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde makul de¤erleri üzerinden de¤erlenmektedir.
Grup’un türev finansal araçlar›n› yabanc› para swap ifllemleri oluflturmaktad›r (Dipnot 8 - 9).
Grup, türev sözleflmesi yap›ld›¤› tarihte, kay›tl› bir varl›¤›n veya yükümlülü¤ün veya belirli bir riskle iliflkisi kurulabilen ve gerçekleflmesi
muhtemel olan ifllemlerin rayiç de¤er de¤iflikli¤i riskinden kaynaklanan ve kar/zarar› etkileyebilecek de¤iflmelere karfl› korunmay› sa¤layan ifllemleri (rayiç de¤er de¤iflikli¤i riskinden korunma) oldu¤unu belirlemektedir.
Grup, her dönem sonunda türev finansal araçlar›n makul de¤eri ile kayda al›nd›¤› tarihteki de¤eri aras›nda oluflan kur farklar› ve faiz giderini konsolide gelir tablosunda finansal gelirler (Dipnot 32) ile finansal giderler (Dipnot 33) içerisinde muhasebelefltirilmektedir.
2.8 Önemli muhasebe de¤erlendirme, tahmin ve varsay›mlar›
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› 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. Bu tahmin ve varsay›mlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas›na
ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir. Grup’un önemli muhasebe varsay›m ve tahminleri flunlard›r:
a) Gelir vergileri
Nihai vergi tutar›na olan etkileri kesinleflmeyen ilgili bir çok ifllem ve hesaplama normal ifl ak›fl› s›ras›nda gerçekleflmekte olup bu gibi durumlar
gelir vergisi karfl›l›¤› belirlenmesi s›ras›nda önemli muhakemelerin kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Grup, vergisel olaylar›n sonucunda ödenmesi
tahmin edilen ek vergilerin oluflturdu¤u vergi yükümlüklerini kay›tlar›na almaktad›r. Bu çerçevede, Grup önümüzdeki dönemlerde faydalanabilece¤i, mali zararlardan ve di¤er baz› indirilebilir geçici farklardan do¤an ertelenen vergi alacaklar›n›n tamam›n› bu varl›klar›n gelecekteki kullan›mlar›n›n kuvvetle muhtemel olmamas› nedeniyle kay›tlar›na almam›flt›r (Dipnot 35). Bu konular ile ilgili oluflan nihai vergisel sonuçlar›n,
bafllang›çta kaydedilen tutarlardan farkl› oldu¤u durumlarda, bu farklar belirlendi¤i dönemlerdeki gelir vergisi karfl›l›¤› ve ertelenen vergi
bakiyelerini etkileyebilecektir.
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b) Arazi ve arsalar, binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar›n yeniden de¤erlenmesi
Arazi ve arsalar ile binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketleri taraf›ndan yap›lan de¤erleme çal›flmalar›nda tespit edilen makul de¤erler üzerinden konsolide finansal tablolara yans›t›lm›flt›r. Çevrede emsal teflkil edebilecek bir
al›m/ sat›m›n gerçekleflmemesi nedeniyle ilgili makul de¤er hesaplamalar›nda arazi ve arsalar için emsal karfl›laflt›rma yöntemi, binalar ve yerüstü
düzenleri için maliyet yaklafl›m› yöntemi kullan›lm›flt›r. Emsal karfl›laflt›rma yönteminde mevcut pazar bilgilerinden faydalan›lm›fl, bölgede yak›n
dönemde pazara ç›kar›lm›fl benzer gayrimenkuller dikkate al›narak, pazar de¤erini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlamas› yap›lm›fl
ve ilgili arsalar› için ortalama m2 sat›fl de¤eri belirlenmifltir. Bulunan emsaller, konum, büyüklük, imar durumu, fiziksel özellikleri gibi kriterler
dahilinde karfl›laflt›r›lm›fl, emlak pazar›n›n güncel de¤erlendirilmesi için emlak pazarlama firmalar› ile görüflülmüfl, ayr›ca ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketinin mevcut bilgilerinden faydalan›lm›flt›r. Maliyet yaklafl›m› yönteminde ise arsa üzerindeki yat›r›m maliyetlerinin amortize edildikten (herhangi bir ç›kar veya kazanç varsa eklendikten sonra, y›pranma pay›n›n ç›kart›lmas›) sonra arsa de¤erine eklenmesi ile gayrimenkulün de¤eri belirlenmifltir. Maliyet yaklafl›m› yönteminde ele al›nan bileflenlerden arsa de¤erinin hesaplanmas›nda da yukar›da aç›klanan emsal karfl›laflt›rma yöntemi kullan›lm›flt›r. Makine, tesis ve cihazlar›n de¤erleme çal›flmas›nda, söz konusu maddi duran varl›klar›n teknolojik durumlar›, fiili y›pranmalar›, kalan faydal› ömürleri, ticari özellikleri, sektörel durumlar› ve demonte ile monte masraflar› da dikkate al›nm›flt›r. De¤er tespiti, bir bütün olarak entegre sanayi tesisi de¤erlemesi olmas› nedeni ile makine, tesis ve cihazlar›n de¤erlemesinde ikinci el piyasa verileri yerine; entegre tesisin bütünü içerisindeki aktif ve çal›fl›r haldeki de¤erler üzerinden yap›lm›fl olup söz konusu makine, tesis ve cihazlar hat baz›nda incelenmifltir
(Dipnot 18). Al›m/sat›m gerçekleflmesi esnas›nda oluflabilecek de¤erler, bu de¤erlerden farkl›l›k gösterebilir.

D‹PNOT 3 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 4 - ‹fi ORTAKLIKLARI
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, boya ve boya malzemeleri sat›fl› ve da¤›t›m›n›n tanzimi olmak üzere sadece bir ana endüstriyel alanda faaliyet göstermesinden ve sat›fllar›n›n %94’ünün yurtiçi sat›fllardan oluflmas›ndan dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r.
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D‹PNOT 6 - NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

200.728
928.015
628.886
49.129
250.000

105.851
784.201
781.116
3.085
-

1.128.743

890.052

Nakit
Bankalar
- TL vadesiz mevduat
- Yabanc› para vadesiz mevduat
- TL vadeli mevduat

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle TL vadeli mevduat›n vadesi 1 aydan az olup etkin faiz oran› y›ll›k %15’tir (2007:Yoktur). Yabanc› para vadesiz
mevduatlar›n döviz detay› Dipnot 38.c.i’de aç›klanm›flt›r.

D‹PNOT 7 - F‹NANSAL YATIRIMLAR
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

331.559
9.206.400

146.186
-

9.537.959

146.186

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Di¤er finansal yat›r›mlar (Dipnot 8-9)

a) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:
31 Aral›k 2008

Mediterranean Trade for Paints Company (“MTP”)
Ataer Enerji A.fi.
DYO Matbaa

31 Aral›k 2007

TL

Pay (%)

TL

Pay (%)

331.284
275
-

15,00
0,01
0,14

145.911
275
-

15,00
0,01
0,14

331.559

146.186

Grup’un sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›, aktif sermaye piyasalar›nda ifllem görmediklerinden ve flirketlerin makul de¤erleri güvenilir bir
flekilde ölçülemedi¤inden, maliyet bedellerinden, varsa, de¤er düflüklü¤ü ar›nd›r›lm›fl olarak tafl›nmaktad›r.
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D‹PNOT 7 - F‹NANSAL YATIRIMLAR (Devam›)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:
2008

2007

1 Ocak

146.186

43.434

Sermaye art›fl› - MTP

185.373

102.752

31 Aral›k

331.559

146.186

b) Di¤er finansal yat›r›mlar:
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, di¤er finansal yat›r›mlar türev finansal araçlardan do¤an alacaklardan oluflmakta olup Dipnot 8 - 9’da detayl› olarak
aç›klanm›flt›r (2007: Yoktur).

D‹PNOT 8 - 9 - F‹NANSAL BORÇLAR VE D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

K›sa vadeli krediler
Türev finansal araçlardan do¤an borçlar

37.191.220
3.716.833

51.307.229
4.008.761

K›sa vadeli finansal borçlar ve
di¤er finansal yükümlülükler

40.908.053

55.315.990

102.758.400

82.089.600

(9.206.400)

11.462.400

93.552.000

93.552.000

134.460.053

148.867.990

Uzun vadeli krediler
Türev finansal araçlardan do¤an
(alacaklar- Dipnot 7.b)/ borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
ve di¤er finansal yükümlülükler
Toplam finansal borçlar ve
di¤er finansal yükümlülükler

-

(9.206.400)

11.462.400

48.000.000

4.008.761

93.552.000

(9.206.400)

93.552.000

11.462.400

82.089.600

55.315.990

4.008.761

51.307.229

37.191.220

3.716.833

2.242.072

2.980.268

49.065.157

34.210.952

(1) K›sa vadeli Euro krediler, sabit faiz oranl› rotatif banka kredilerinden oluflmakta olup faiz oranlar› y›ll›k %6,58 ile %14,18 aras›nda de¤iflmektedir (2007: %5,50 - %7,25).
(2) ABD Dolar› krediler, sabit faiz oranl› rotatif banka kredilerinden oluflmakta olup faiz oranlar› y›ll›k %7,88 ile %13,90 aras›nda de¤iflmektedir (2007: %6,35 - %8,04).
(3) TL krediler, sabit faiz oranl› rotatif banka kredilerinden oluflmakta olup faiz oranlar› y›ll›k %25,06 ile %30,98 aras›nda de¤iflmektedir (2007: %18,00 - %18,50).
(4) Uzun vadeli Euro krediler, faiz oran› Euribor+%5,60’a göre alt› ayda bir de¤iflen (Mart ve Eylül) faiz oranl› kredileri içermektedir (2007: Euribor+%5,60).

-

10,35

Toplam uzun vadeli finansal borçlar ve di¤er finansal yükümlülükler

Türev finansal araçlardan do¤an borçlar:
Yabanc› paradan TL’ye swap ifllemleri

10,88

48.000.000

3.716.833

1.311.000

15.597.772
27.753.382
5.714.003

19.525.645
12.341.328
2.343.979

31 Aral›k 2007

TL karfl›l›¤›
31 Aral›k 2008

102.758.400

-

1.392.128

13.392.094
16.228.150
5.714.003

31 Aral›k 2007

Uzun vadeli krediler:
Euro krediler (4)

-

Türev finansal araçlardan do¤an borçlar:
Yabanc› paradan TL’ye swap ifllemleri

10,35

12.911.225
5.764.821
2.343.979

31 Aral›k 2008

40.908.053

10,88

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli k›s›mlar›:
Euro krediler (4)

7,42
6,27
18,41

31 Aral›k 2007

Orjinal para birimi de¤eri

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar ve di¤er finansal yükümlülükler

10,43
11,72
23,78

K›sa vadeli krediler:
ABD Dolar› krediler (2)
Euro krediler (1)
TL krediler (3)

31 Aral›k 2008

A¤›rl›kl› ortalama y›ll›k etkin faiz oran› %

D‹PNOT 8 - 9 - F‹NANSAL BORÇLAR VE D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam›)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
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D‹PNOT 8 - 9 - F‹NANSAL BORÇLAR VE D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam›)
Grup ile Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley & Co. International Limited ve garantör Yaflar grubu flirketleri, Yaflar Holding, Yaflar Birleflik Pazarlama Da¤›t›m Turizm ve Ticaret A.fi. (“YBP”), Çaml› Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.fi. (“Çaml› Yem”), P›nar Süt Mamülleri Sanayi A.fi. (“P›nar Süt”), P›nar Entegre Et ve Un Sanayi A.fi. (“P›nar Et”), Viking Ka¤›t ve Selüloz A.fi. (“Viking Ka¤›t”), P›nar Su Sanayi ve
Ticaret A.fi. (“P›nar Su”) aras›nda 27 Eylül 2006 tarihinde imzalanan ve 27 Eylül 2013 vadeli 48 milyon Euro tutardaki kredi anlaflmas›na iliflkin
olarak Morgan Stanley & Co. International Limited ile International Swaps and Derivatives Association (“ISDA”) master anlaflmas›, ekleri ve swap
teyid dokümanlar›n› imzalamak suretiyle, Euribor + %5,60 faiz oran›na sahip 48 milyon Euro tutar›ndaki krediyi, TL swap e¤risi + %8,50 faiz oran›na sahip 93.552.000 TL ile “swap” etmifltir. Bu swap ve kredi ifllemlerinden kaynaklanan kay›p ve kazançlar, cari dönem konsolide gelir tablosunda, finansal gelirler (Dipnot 32) ile finansal giderler (Dipnot 33) içerisinde muhasebelefltirilmifltir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle swap ifllemlerinin toplam kontrat tutar› 196.310.400 TL’dir (2007: 175.641.600 TL).
Grup’un söz konusu finansal kurulufltan alm›fl oldu¤u 48 milyon Euro tutar›ndaki kredi ile ilgili olarak, fiirket’in ana orta¤› olan Yaflar Holding’in
uymas› gereken baz› finansal oranlar bulunmaktad›r. Yaflar Holding’in 31 Aral›k 2008 tarihinde sona eren y›la iliflkin konsolide finansal tablolar›
bu konsolide finansal tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle, henüz ba¤›ms›z denetimden geçmemifl olmakla birlikte, Yaflar Holding yönetimi yapt›¤› ön çal›flmalar neticesinde söz konusu kriterlerin karfl›lanabilece¤ini öngörmektedir.
Grup’un finansal borçlar ve di¤er finansal yükümlülükler ile ilgili vermifl oldu¤u teminatlar Dipnot 22’de aç›klanm›flt›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin anapara yükümlülüklerinin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:
2013 y›l›

93.552.000

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle, Grup’un de¤iflken ve sabit faiz oranl› finansal borçlar ve di¤er finansal yükümlülüklerinin faiz oran› yenileme tarihlerine göre haz›rlanm›fl vade k›r›l›m› afla¤›daki gibidir:
3 aya
kadar

Toplam

100.249.101
-

100.249.101
34.210.952

- 31 Aral›k 2008:
De¤iflken faiz oranl› finansal borçlar ve
di¤er finansal yükümlülükler
Sabit faiz oranl› finansal borçlar

134.460.053
- 31 Aral›k 2007:
De¤iflken faiz oranl› finansal borçlar ve
di¤er finansal yükümlülükler
Sabit faiz oranl› finansal borçlar

99.802.833
-

99.802.833
49.065.157
148.867.990
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D‹PNOT 10 - T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

57.139.310
29.573.622

59.636.355
28.204.063

86.712.932

87.840.418

(7.220.432)

(4.445.370)

(3.077.739)

(3.822.183)

76.414.761

79.572.865

a) K›sa vadeli ticari alacaklar:
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Müflteri cari hesaplar›

Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤›
Vadeli sat›fllardan kaynaklanan tahakkuk
etmemifl finansal gelir

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle k›sa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemifl finansal gelir için kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama etkin
faiz oran› TL, ABD Dolar› ve Euro cinsinden ticari alacaklar için s›ras›yla y›ll›k %16,58, %0,85 ve %2,59 (2007: s›ras›yla y›ll›k %16,53, %4,67
ve %4,50) olup k›sa vadeli ticari alacaklar›n a¤›rl›kl› ortalama vadesi 3 ay içerisindedir (2007: 4 ay).
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle ticari alacaklar›n vadeleri afla¤›daki gibidir:
Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli
91-180 gün vadeli
181-360 gün vadeli

7.632.626
13.823.927
14.176.934
12.238.264
24.041.849
4.501.161

7.661.771
14.875.701
9.013.109
10.369.387
27.606.550
10.046.347

76.414.761

79.572.865

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçen ticari alacaklar›n yaflland›rmas› ve kredi riski analizi Dipnot 38.a’da detayl› olarak
aç›klanm›flt›r.
fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›n›n dönem içerisindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:
2008

2007

1 Ocak

(4.445.370)

(2.652.295)

Dönem içerisinde tahsil edilenler (Dipnot 31.a)
Dönem içerisinde ayr›lan karfl›l›k (Dipnot 31.b)

441.619
(3.216.681)

(1.793.075)

31 Aral›k

(7.220.432)

(4.445.370)

Grup’un ticari alacaklar›n› tahsil etmedeki geçmifl deneyimi göz önünde bulundurularak gerekli karfl›l›k ayr›lm›flt›r. Bu nedenle yönetim ayr›lm›fl
olan flüpheli alacaklar›n d›fl›nda herhangi bir ek flüpheli alacak riskinin Grup’un ticari alacaklar›nda yer almad›¤›na inanmaktad›r.
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D‹PNOT 10 - T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devam›)
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

34.054.109
10.170.920

33.247.304
8.265.885

44.225.029

41.513.189

(276.630)

(279.913)

43.948.399

41.233.276

b) K›sa vadeli ticari borçlar:
Sat›c›lar cari hesaplar›
Vadeli çekler ve borç senetleri

Tenzil: Vadeli al›fllardan kaynaklanan tahakkuk
etmemifl finansal gider

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle k›sa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemifl finansal gider için kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama etkin
faiz oran› TL, ABD Dolar› ve Euro cinsinden ticari borçlar için s›ras›yla y›ll›k %16,62, %0,94 ve %2,71 (2007: s›ras›yla y›ll›k %16,84, %4,67 ve
%4,50) olup ticari borçlar›n ortalama vadesi 2 ayd›r (2007: 2 ay).
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçen ticari borçlar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir:
0-3 ay aras›
3-6 ay aras›
6-12 ay aras›

14.640.928
3.436.601
124.430

10.606.657
2.018.651
264.188

18.201.959

12.889.496

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1.389.378
485.105

1.051.490
101.297

1.874.483

1.152.787

1.664.266

809.464

D‹PNOT 11 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) K›sa vadeli di¤er alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar (*)
Di¤er

b) Uzun vadeli di¤er alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar (*)

(*) Verilen depozito ve teminatlar, Grup'un ithal hammadde al›mlar›nda iade almak üzere ilgili gümrük müdürlüklerine peflin ödedi¤i Özel
Tüketim Vergisi ("ÖTV") teminatlar›ndan oluflmaktad›r.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 12 - F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 13 - STOKLAR

Hammaddeler - Stoklarda
Hammaddeler - Yoldaki
Yar› mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Di¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6.516.392
4.350.409
2.947.669
13.283.907
1.616.566
330.523

7.886.896
4.926.634
3.109.961
14.161.872
817.783
270.293

29.045.466

31.173.439

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle mamuller içerisinde yer alan 2.336.735 TL tutar›ndaki stok 852.668 TL tutar›nda stok de¤er düflüklü¤ü ayr›lmak
suretiyle net gerçekleflebilir de¤erleriyle (Dipnot 31.b); geri kalan stok kalemleri ise maliyet bedeli ile de¤erlenmifltir (2007: Yoktur). Ayr›ca, 1
Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemi içerisinde 628.792 TL (2007: 863.985 TL) tutar›ndaki hasarl› stok di¤er faaliyetlerden giderler içerisinde
muhasebelefltirilmifltir (Dipnot 31.b).
Cari dönem içerisinde giderlefltirilen ve sat›fllar›n maliyeti ile iliflkilendirilen hammadde, yar›mamul, mamul ve ticari mallar›n toplam tutar›
139.671.187 TL'dir (2007: 148.982.040 TL) (Dipnot 30).

D‹PNOT 14 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 15 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NE ‹L‹fiK‹N VARLIKLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 16 - ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 17 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Yoktur (2007: Yoktur).

Net defter de¤eri

Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar

Birikmifl amortismanlar:

Arazi ve arsalar
Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar

Maliyet de¤eri/ yeniden de¤erlenmifl de¤er:

(6.684.060)

(180.248.167)

176.592.922

(1.442.629)
(4.417.024)
(91.534)
(732.873)

1.781.174

356.841.089

(34.570.493)
(108.784.797)
(3.507.848)
(33.385.029)

57.452
597.551
69.538
1.056.633
-

‹laveler

34.724.916
83.975.567
197.958.268
3.744.021
36.390.983
47.334

Aç›l›fl
1 Ocak 2008

(137.545)
(463.660)
(489.956)
(174.227)
-

Ç›k›fllar

1.197.166

91.071
459.709
489.804
156.582

(1.265.388)

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemi içindeki maddi duran varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

D‹PNOT 18 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR

-

-

47.334
(47.334)

Transfer

-

-

22.757.759

12.100.000
2.046.370
8.611.389
-

Yeniden
de¤erleme

194.379.573

(185.735.061)

(35.922.051)
(112.742.112)
(3.109.578)
(33.961.320)

380.114.634

46.824.916
85.989.178
206.703.548
3.323.603
37.273.389
-

Kapan›fl
31 Aral›k 2008
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(8.253.971)

(172.626.057)

162.474.782

(3.430.273)
(3.952.162)
(271.461)
(600.075)

3.466.690

335.100.839

(31.142.863)
(104.880.085)
(3.461.305)
(33.141.804)

50.285
1.752.647
164.214
1.429.354
70.190

27.182.487
72.850.507
195.294.643
3.818.113
35.352.152
602.937

‹laveler

631.861

2.643
47.450
224.918
356.850

(1.089.346)

(40.140)
(276.165)
(144.212)
(238.306)
(390.523)
-

Ç›k›fllar

-

-

-

625.793
(625.793)

Transfer

-

-

19.199.774

7.582.569
11.210.451
406.754
-

Yeniden
de¤erleme

-

-

163.132

140.489
22.643
-

De¤er düflüklü¤ü
iptali (Not 31.a)

176.592.922

(180.248.167)

(34.570.493)
(108.784.797)
(3.507.848)
(33.385.029)

356.841.089

34.724.916
83.975.567
197.958.268
3.744.021
36.390.983
47.334

Kapan›fl
31 Aral›k 2007

Arazi ve arsalar ile binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleriyle ilgili s›ras›yla 40.140 TL ve 276.165 TL tutarlar›ndaki maddi duran varl›k ç›k›fllar›n›n s›ras›yla 29.307 TL ve 11.914 TL’si yeniden
de¤erleme fonundan gerçekleflmifltir.

Net defter de¤eri

Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar

Birikmifl amortismanlar:

Arazi ve arsalar
Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›t araçlar›
Döfleme ve demirbafllar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar

Maliyet de¤eri/ yeniden de¤erlenmifl de¤er:

Aç›l›fl
1 Ocak 2007

1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap dönemi içindeki maddi duran varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

D‹PNOT 18 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Devam›)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
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D‹PNOT 18 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Devam›)
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un maddi duran varl›klar› üzerinde herhangi bir ipotek ve
rehin bulunmamaktad›r (2007: 15.930.687 TL tutar›nda ipotek ve 3.085.000 TL tutar›nda rehin)
(Dipnot 22). Bununla birlikte, ‹zmir-Çi¤li tesisleri üzerinde ‹zmir Hasan Tahsin vergi dairesi müdürlü¤ü lehine verilmifl ihtiyati haciz karar› bulunmaktad›r (Dipnot 22.d-ii).
Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle maddi duran varl›klara iliflkin toplam sigorta teminat tutar› 148.771.142 TL’dir (2007: 114.576.307 TL).
Dönemin amortisman ve itfa pay› giderlerinin 4.618.112 TL tutar›ndaki k›sm› (2007: 5.195.526 TL) sat›fllar›n maliyetine, 262.380 TL (2007:
295.186 TL) tutar›ndaki k›sm› stoklar›n maliyetine, 921.969 TL tutar›ndaki k›sm› (2007: 1.140.263 TL) pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderlerine
(Dipnot 29), 553.750 TL tutar›ndaki k›sm› (2007: 1.216.112 TL) genel yönetim giderlerine (Dipnot 29); 414.112 TL tutar›ndaki k›sm› ise (2007:
503.217 TL) araflt›rma ve gelifltirme giderlerine (Dipnot 29) verilmifltir.
Piyasa de¤erlemesi
Grup’un daha önce 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle SPK taraf›ndan ba¤›ms›z de¤erleme lisans› verilmifl olan Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. ve
Vak›f Gayrimenkul Ekspertiz ve De¤erlendirme A.fi. taraf›ndan yeniden de¤erlemeye tabi tutulmufl olan arazi ve arsalar, binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar› 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Elit Gayrimenkul De¤erleme A.fi. ve yine SPK taraf›ndan ba¤›ms›z de¤erleme lisans› verilmifl olan Güneybat› Gayrimenkul De¤erleme ve Dan›flmanl›k A.fi. taraf›ndan de¤er tespitine tabi tutulmufltur. Ba¤›ms›z profesyonel de¤erleme flirketleri çevrede emsal teflkil edebilecek bir al›m/ sat›m›n gerçekleflmemesi nedeniyle arazi ve arsa de¤erlerini, emsal karfl›laflt›rma
yöntemini baz alarak, binalar ve yerüstü düzenlerinin rayiç de¤erini ise y›pranma pay› düflülmüfl yeniden infla etme (maliyet) varsay›m›n› kullanarak tespit etmifltir. Makine, tesis ve cihazlar›n de¤er tespiti, halihaz›rdaki kullan›m amac›yla rayiç bedel üzerinden yap›lm›flt›r (Dipnot 2.8.b).
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle arazi ve arsalar, binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar›n yeniden de¤erleme
hareket tablosu afla¤›dad›r:
2008

2007

1 Ocak

80.694.831

67.571.041

Yeniden de¤erleme art›fl›
Geçmifl y›llar zararlar›na s›n›fland›r›lan yeniden de¤erleme
fonundan do¤an amortisman
Maddi duran varl›k sat›fl›ndan kaynaklanan fon ç›k›fl›
Yeniden de¤erleme fonu art›fl› üzerinden
hesaplanan ertelenen vergi
Amortisman transferi üzerinden hesaplanan
ertelenen vergi
Maddi duran varl›k sat›fl›ndan kaynaklanan fon ç›k›fl›n›n
ertelenen vergi etkisi

22.757.759

19.199.774

(2.649.219)
-

(4.170.052)
(41.221)

(2.736.552)

(2.705.548)

529.844

834.010

-

6.827

98.596.663

80.694.831

31 Aral›k
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D‹PNOT 19 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak - 31 Aral›k 2008 ve 2007 hesap dönemlerindeki maddi olmayan duran varl›k hareketleri afla¤›daki gibidir:

Haklar
Tenzil: birikmifl itfa paylar›
Net defter de¤eri

Haklar
Tenzil: birikmifl itfa paylar›
Net defter de¤eri

1 Ocak 2008

‹laveler

31 Aral›k 2008

27.415.750
(26.990.320)

17.330
(86.263)

27.433.080
(27.076.583)

425.430

356.497

1 Ocak 2007

‹laveler

31 Aral›k 2007

27.253.960
(26.893.987)

161.790
(96.333)

27.415.750
(26.990.320)

359.973

425.430

D‹PNOT 20 - fiEREF‹YE
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 21 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 22 - KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

244.939
114.539
112.957
16.121
126.729

260.255
29.900

615.285

290.155

a) K›sa vadeli borç karfl›l›klar›:
‹fle iade davalar› tazminat karfl›l›¤›
Vergi borçlar› gecikme zamm› karfl›l›¤›
Ciro primi karfl›l›¤›
Lisans gider karfl›l›¤›
Di¤er

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ifle iade davalar› tazminat karfl›l›¤›, 2008 y›l› içerisinde iflten ayr›lan çal›flanlar›n açm›fl oldu¤u ifle iade davalar›na
istinaden Grup yönetimi taraf›ndan hesaplanan karfl›l›k tutar›ndan oluflmakta olup ilgili tutar di¤er faaliyetlerden giderler içerisine dahil edilmifltir
(Dipnot 31.b).
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle vergi borçlar› gecikme zamm› karfl›l›¤›, Eylül-Kas›m 2008 dönemlerine ait tahakkuk edip henüz ödenmeyen
2.640.044 TL tutar›ndaki Katma De¤er Vergisi (“KDV”) ve muhtasar vergisi anapara borçlar› (Dipnot 26.b) üzerinden hesaplanan gecikme faizinden oluflmakta olup ilgili tutar di¤er faaliyetlerden giderler içerisine dahil edilmifltir (Dipnot 31.b).
Ciro prim karfl›l›klar›, Grup’un bayilerinin dönem içerisinde yapm›fl oldu¤u sat›fllar sonucu belirlenen sat›fl limitlerine ulaflmas› durumunda elde
edecekleri primlere iliflkin yap›lan tahakkuklar› içermekte olup ilgili tutar sat›fl indirimleri kalemine dahil edilmifltir.
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D‹PNOT 22 - KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam›)
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

8.416.239
2.383.148
875.820
723.790

8.178.464
1.605.081
872.504
824.694

12.398.997

11.480.743

580.156.800
15.417.000
2.802.181
535.200
-

463.464.200
12.341.000
1.134.870
427.550
15.930.687
3.085.000

598.911.181

496.383.307

b) Al›nan teminatlar:
‹potekler
Teminat çekleri
Teminat senetleri
Teminat mektuplar›

c) Verilen teminatlar:
Kefaletler
Teminat senetleri
Teminat mektuplar›
Teminat çekleri
‹potekler
Maddi duran varl›k rehni

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle verilen kefaletler, Yaflar Holding, YBP, Çaml› Yem, P›nar Süt, P›nar Et, Viking Ka¤›t ve P›nar Su’nun uluslararas›
piyasalardan ve finansal kurulufllardan sa¤lam›fl oldu¤u toplam 271 milyon Euro karfl›l›¤› 580.156.800 TL (2007: 271 milyon Euro karfl›l›¤›
463.464.200 TL) tutar›ndaki kredilere, fiirket’in say›lan grup flirketleriyle birlikte garantör olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
d) Devam etmekte olan önemli davalar :
i) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Grup bayisi taraf›ndan 2007 y›l›nda sat›lan mal›n ay›pl› olmas› iddias› ile davac›n›n u¤ram›fl oldu¤u zarar›n
tazmini amac›yla 577.753 TL (2007: 577.753 TL) tutar›nda Grup aleyhine bir dava aç›lm›fl olup Grup yönetimi ad› geçen davan›n Grup lehine
sonuçlanaca¤› kanaatinde oldu¤undan herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.
ii) ‹zmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi müdürlü¤ü taraf›ndan 1999-2005 y›llar›na yönelik olarak Grup aleyhine yap›lan 1.483.093 TL anapara ve
3.390.951 TL gecikme cezas› olmak üzere toplam 4.874.044 TL tutar›ndaki KDV, kurumlar vergisi ve geçici vergi tarhiyatlar›na karfl› Grup’un
vergi mahkemelerinde açm›fl oldu¤u davalar Grup lehine sonuçlanm›fl olup, bu davalardan ‹zmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi müdürlü¤ü
taraf›ndan Dan›fltay’da temyiz edilen 2.324.241 TL tutar›ndaki k›s›m ise Grup lehine kesinleflmifltir. ‹lgili davalar›n ‹zmir Hasan Tahsin Vergi
Dairesi müdürlü¤ü taraf›ndan temyiz edilip henüz sonuçlanmayan 2.549.803 TL tutar›ndaki k›sm›n›n ise benzer içtihatler do¤rultusunda Grup
lehine sonuçlanmas› kuvvetle muhtemel oldu¤u için herhangi bir gider karfl›l›¤› ayr›lmam›flt›r.

D‹PNOT 23 - TAAHHÜTLER
Yoktur (2007: Yoktur).
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D‹PNOT 24 - ÇALIfiANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

3.230.104

3.987.082

3.230.104

3.987.082

Türk ‹fl Kanunu’na göre, fiirket bir senesini doldurmufl olan ve fiirket’le iliflkisi kesilen veya emekli olan 25 hizmet (kad›nlarda 20) y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini kazanan (kad›nlar için 58 yafl›nda, erkekler için 60 yafl›nda), askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat›
ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl kadard›r ve bu tutar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 2.173,18 TL (2007: 2.030,19 TL) ile
s›n›rland›r›lm›flt›r. K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r.
K›dem tazminat› karfl›l›¤› çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü¤ün bilanço tarihindeki de¤erinin aktüeryal
öngörüler do¤rultusunda hesaplan›r.
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
ayarland›¤› için,
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,05 TL (1 Ocak 2008: 2.087,92 TL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
Toplam karfl›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik afla¤›daki aktüer öngörüler kullan›lm›flt›r:

Y›ll›k iskonto oran› (%)
Emeklilik olas›l›¤› (%)

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

6,26
97

5,71
97

2008

2007

3.987.082

3.381.854

249.591
516.507
(2.107.104)
584.028

193.104
271.626
(565.837)
706.335

3.230.104

3.987.082

K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n y›l içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

1 Ocak
Faiz maliyeti
Aktüeryal zarar
Dönem içinde ödenen (*)
Dönem içindeki art›fl
31 Aral›k

(*) 1 Ocak- 31 Aral›k 2008 hesap döneminde iflten ayr›lan personel say›s› 47 (2007: 15) kifli olup ilgili personele ödenen k›dem tazminat› tutar›
2.107.104 TL (2007: 565.837 TL) tutar›ndad›r
Faiz maliyeti, aktüeryal zarar ile y›l içindeki art›fl toplam 1.350.126 TL (2007: 1.171.065 TL) tutar›nda olup genel yönetim giderlerine dahil edilmifltir (Dipnot 29.ii).
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D‹PNOT 25 - EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 26 - D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

1.983.096
143.964
370.200

2.759.594
129.679
289.136

2.497.260

3.178.409

3.686.292
2.640.044
966.969
611.677

5.476.383
1.155.377
204.932

7.904.982

6.836.692

(110.170)

(168.896)

7.794.812

6.667.796

a) Di¤er dönen varl›klar:
Devreden KDV
Peflin ödenen giderler
Di¤er

b) Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler:
Al›nan siparifl avanslar›
Vadesi geçmifl vergi borçlar› (Dipnot 22.a)
Ödenecek vergi, fon ve sosyal güvenlik kesintileri
Di¤er

Tenzil: Tahakkuk etmemifl finansal gider

Al›nan siparifl avanslar›, Grup’un müteakip dönemlerde yapaca¤› sat›fllara yönelik olarak bayi ve müflterilerinden alm›fl oldu¤u vadesi 1 y›ldan az
(2007: 1 y›ldan az) olan çekleri içermektedir. Al›nan TL avanslar için hesaplanan tahakkuk etmemifl finansal gideri için kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oran› y›ll›k %16,56’d›r (2007: %16,64). Al›nan avanslar›n makul de¤erleri tafl›nan de¤erlerine yaklafl›kt›r.
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D‹PNOT 27 - ÖZKAYNAKLAR
fiirket, SPK’ya kay›tl› olan flirketlere tan›nan kay›tl› sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 TL nominal de¤ere sahip kay›tl› hisselerini temsil eden
kay›tl› sermayesi için bir tavan belirlemifltir. fiirket’in onaylanm›fl ve ödenmifl nominal de¤erdeki sermayesi, 31 Aral›k tarihleri itibariyle afla¤›daki
gibidir:

Kay›tl› sermaye tavan› (tarihi de¤eri ile)
Nominal de¤eri ile onaylanm›fl ve ödenmifl sermaye

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

300.000.000
226.027.699

300.000.000
226.027.699

Türkiye’deki flirketler, hissedarlar›na bedelsiz hisse ç›kararak verme durumunda kay›tl› sermaye tavan›n› aflabilirler. fiirket’in 31 Aral›k 2008 ve
2007 tarihlerindeki hissedarlar› ve sermaye içindeki paylar› tarihi de¤erlerle afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008
TL
Hisse (%)
Yaflar Holding (A, B)
Halka arz (A, B)
DYO A.fi. (A, B)
Di¤er (A, B)

167.397.170
57.756.694
838.144
35.691

Toplam ödenmifl sermaye

226.027.699

74,06
25,55
0,37
0,02

TL

31 Aral›k 2007
Hisse (%)

167.397.170
57.489.951
838.144
302.434

74,06
25,43
0,37
0,14

226.027.699

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle beheri 1 TL olan 226.027.699 (2007: 226.027.699) adet hisse bulunmaktad›r.
fiirket sermayesi A grubu nama, A grubu hamiline ve B grubu hamiline paylardan oluflmakta olup, B grubu hamiline hisse senetleri ‹MKB’de ifllem
görmektedir. fiirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan seçilecek 3 ila 7 üyeden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu 5 kifliden oluflmas› halinde
3, 7 kifliden oluflmas› halinde 4 üye “A” grubu hissedarlar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan, di¤er üyeler de “B” grubu hissedarlar tarafindan gösterilecek adaylar aras›ndan seçilir. Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda “A” grubu hisseler sahiplerine “3’er” oy, “B” grubu
hisseler ise sahiplerine “1’er” oy hakk› verir.
fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 224.381.761 TL tutar›nda geçmifl y›llar zararlar› bulunmaktad›r.
SPK, 5 Eylül 2005 tarihli 35/1105 say›l› karar›nda TTK’n›n 324. maddesi kapsam›nda flirket sermayesinin karfl›l›ks›z kald›¤›na iliflkin tespitin SPK
Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanan konsolide finansal tablolar üzerinden yap›lmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Buna göre, fiirket’in
31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilançosunda özsermaye tutar› ödenmifl sermayesinin 1/3’ünü karfl›lamamaktad›r. fiirket, bu duruma istinaden bu
konsolide finansal tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle sermaye yap›s›n›n iyilefltirilmesine yönelik çal›flmalar›na devam etmifltir (Dipnot 40). Öte
yandan, TTK’n›n 324’üncü maddesinin 2’nci f›kras› uyar›nca, SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun haz›rlanan konsolide bilançoda
flirketin aciz halinde oldu¤unu gösteren emarelerin bulunmas› durumunda, Yönetim Kurulu’nun ana ortakl›¤›n konsolide olmayan bilançosunu
haz›rlamas› ve bu ara bilanço uyar›nca esas sermayenin üçte ikisi karfl›l›ks›z kald›¤› taktirde Genel Kurul’u toplant›ya ça¤›rmas›, aksi takdirde
flirketin feshedilmifl say›laca¤› ancak, konsolide bilanço üçte iki oran›nda sermaye kayb›n› gösteriyorken, ana ortakl›¤›n konsolide olmayan bilançosunda bu oranda bir sermaye kayb› veya borca bat›kl›k görülmemesi halinde TTK’n›n 324’üncü maddesinde öngörülen tedbirlerin al›nmas›na
gerek bulunmad›¤› belirtilmektedir (Dipnot 41).
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D‹PNOT 28 - SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹
1 Ocak31 Aral›k 2008

1 Ocak31 Aral›k 2007

337.885.950
6.866.598
443.517

358.365.145
7.077.544
563.976

345.196.065

366.006.665

22.306.253

21.727.904

367.502.318

387.734.569

(138.135.770)
(7.078.281)

(141.222.545)
(4.518.014)

222.288.267

241.994.010

(160.526.202)

(170.359.782)

61.762.065

71.634.228

Sat›fl gelirleri :
Yurt içi sat›fllar:
Mamul sat›fllar›
Ticari mal sat›fllar›
Di¤er sat›fllar

Yurt d›fl› sat›fllar
Toplam brüt sat›fllar
Tenzil:‹ndirimler
‹adeler

Sat›fllar›n maliyeti:
Brüt kar
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D‹PNOT 29 - ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹, PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹,
GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

9.079.839
7.612.080
6.640.443
6.370.686
1.640.484
1.438.339
1.302.903
921.969
104.454
2.525.668

12.021.758
6.544.396
5.964.477
6.840.015
1.874.353
1.478.649
1.264.481
1.140.263
101.727
3.316.845

37.636.865

40.546.964

6.056.507
2.714.836
1.350.126
1.161.926
553.750
441.365
369.022
299.227
230.956
1.930.478

5.232.490
2.556.099
1.171.065
1.214.318
1.216.112
379.054
340.749
274.733
238.417
1.440.622

15.108.193

14.063.659

3.865.591
414.112
336.647
178.703
123.974
890.632

3.418.772
503.217
314.774
228.810
126.952
1.040.800

5.809.659

5.633.325

58.554.717

60.243.948

i. Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri:
Reklam ve tan›t›m
Personel
Tafl›ma ve navlun
Lisans
D›flar›dan sa¤lanan hizmetler
Seyahat
Kira
Amortisman ve itfa pay› (Dipnot 18)
Enerji
Di¤er

ii. Genel yönetim giderleri:
Personel
Dan›flmanl›k ve istiflare
K›dem tazminatlar› (Dipnot 24)
D›flar›dan sa¤lanan hizmetler
Amortisman ve itfa pay› (Dipnot 18)
Haberleflme
Enerji
Seyahat
Vergi, resim ve harçlar
Di¤er

iii. Araflt›rma ve gelifltirme giderleri:
Personel
Amortisman ve itfa pay› (Dipnot 18)
D›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler
Seyahat
Enerji
Di¤er
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D‹PNOT 30 - N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER

Hammadde ve malzeme (Dipnot 13)
Personel
Reklam ve tan›t›m
Tafl›ma ve navlun
Amortisman ve itfa pay› (Dipnotlar 18 ve 19)
Lisans giderleri
D›flar›dan sa¤lanan hizmetler
Enerji
Dan›flmanl›k ve istiflare
Seyahat
Kira
K›dem tazminatlar›
Di¤er

1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

139.671.187
26.281.122
9.079.839
7.021.726
6.770.323
6.370.686
5.775.911
3.878.753
2.714.836
1.931.507
1.394.651
1.350.126
6.840.252

148.982.040
23.952.031
12.021.758
6.250.292
8.350.304
6.840.015
5.743.197
3.513.168
2.556.099
2.001.744
1.331.256
1.171.065
7.890.761

219.080.919

230.603.730

1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

441.619
230.310
168.705
58.510
286.219

124.805
213.760
56.505
163.132
792.068

1.185.363

1.350.270

(3.318.373)
(852.668)
(628.792)
(303.578)
(302.555)
(244.939)
(114.539)
(107.429)
(847.205)

(2.184.179)
(863.985)
(103.338)
(392.939)

(6.720.078)

(3.544.441)

D‹PNOT 31 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹RLER/ (G‹DERLER)

a) Di¤er faaliyet gelirleri:
fiüpheli alacak tahsilat› (Dipnot 10.a)
Maddi duran varl›k sat›fl kar›
Hurda sat›fl kar›
Kira geliri
Maddi duran varl›k de¤er düflüklü¤ü iptali
Di¤er

b) Di¤er faaliyet giderleri:
fiüpheli alacak gideri (Dipnot 10.a ve 37.i.a)
Stok de¤er düflüklü¤ü (Dipnot 13)
Hasarl› stok maliyeti (Dipnot 13)
Vergi cezalar›
Ödenen ifl fesih dava tazminatlar›
‹fle iade davalar› gideri (Dipnot 22)
Vergi gecikme zamm›
Özel ifllem vergileri
Di¤er
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D‹PNOT 32 - F‹NANSAL GEL‹RLER

Swap iflleminden kaynaklanan kur fark›
Kur fark›
Vade fark›
Kefalet (Dipnot 37.ii.h)
Faiz
Di¤er

1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

20.668.800
11.231.329
4.172.086
1.166.400
48.258
-

17.578.223
2.528.168
1.355.979
51.399
469.736

37.286.873

21.983.505

(50.286.451)
(15.678.030)
(14.525.845)
(6.650.985)
(1.864.056)
(913.763)
(48.936)

(4.635.668)
(14.347.713)
(17.579.481)
(7.000.262)
(1.916.889)
(403.612)
(6.782.400)
(130.306)

(89.968.066)

(52.796.331)

D‹PNOT 33 - F‹NANSAL G‹DERLER
Kur fark›
Faiz
Swap iflleminden kaynaklanan faiz
Vade fark›
Kefalet (Dipnot 37.ii.i)
Banka komisyonlar›
Swap iflleminden kaynaklanan kur fark›
Di¤er

D‹PNOT 34 - SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER
Yoktur (2007: Yoktur).

D‹PNOT 35 - VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle peflin ödenen kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi karfl›l›¤› afla¤›daki gibidir:

Ödenecek kurumlar vergisi
Tenzil: Peflin ödenen vergiler
Vergi karfl›l›¤›

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

34.390
(34.390)

341.820
(257.390)

-

84.430

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler
için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
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D‹PNOT 35 - VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)
Cari dönemde oluflan 34.390 TL (2007: 341.820 TL) tutar›ndaki cari vergi gideri, ZAO Kemipex JSC’nin döneme iliflkin vergisinin Rusya Federasyonu vergi mevzuat›na göre hesaplanmas›ndan oluflmufltur.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2008 y›l› için %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 (ifltirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.)
ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen kar paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %15 (2007: %15) oran›nda stopaja tabidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz.
fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %20 (2007: %20) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14 üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade
al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25 inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse yap›lacak vergi tarhiyat› nedeniyle vergi miktarlar› de¤iflebilir. Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan fiirket’e iliflkin olanlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r:
5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin,
rüçhan hakk›, kurucu senedi ve intifa senetleri sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i, 21 Haziran 2006 tarihinden bafllayarak kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baflka kurumun sermayesine ifltirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kar paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r.
Kurumlar›n rüçhan hakk› kuponlar›n›n sat›fl›ndan elde ettikleri kazançlar›n›n %75’lik k›sm› ile anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› hisse senetlerinin itibari de¤erlerinin üzerinde elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.

74
DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 35 - VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)
Dolay›s› ile ticari kar/ (zarar) rakam› içinde yer alan yukar›da say›lan nitelikteki kazançlar/ (kay›plar) kurumlar vergisi hesab›nda dikkate al›nm›flt›r.
Kurumlar Vergisi matrah›n›n tespitinde yukar›da yer alan istisnalar yan›nda ayr›ca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler ile birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen di¤er indirimler de dikkate al›n›r.
Transfer fiyatland›rmas›
5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlamas› ile ilgili yeni düzenlemeler getiren
13. maddesi 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. AB ve OECD transfer fiyatland›rmas› rehberini esas alan ilgili madde
ile birlikte transfer fiyatlamas› ile ilgili düzenlemelerde ciddi de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu çerçevede, kurumlar›n iliflkili kiflilerle yapt›klar› mal veya hizmet al›m ya da sat›mlar›nda emsallerine uygun olarak tespit edecekleri bedel veya fiyat kullanmalar› gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, iliflkili kiflilerle yap›lan mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda uygulanan fiyat veya bedelin, aralar›nda böyle bir iliflkinin bulunmamas› durumunda oluflacak fiyat veya bedele uygun olmas›n› ifade etmektedir. Kurumlar, iliflkili kifliler ile gerçeklefltirdi¤i ifllemlerde uygulanacak emsaline
uygun fiyat veya bedelleri ilgili kanunda belirtilen yöntemlerden ifllemin mahiyetine en uygun olan›n› kullanmak suretiyle tespit edeceklerdir. Emsaline uygunluk ilkesi do¤rultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere iliflkin hesaplamalara ait kay›t, cetvel ve belgelerin ispat edici ka¤›tlar olarak
kurumlar taraf›ndan saklanmas› zorunlu k›l›nm›flt›r. Ayr›ca, kurumlar bir hesap dönemi içerisinde iliflkili kifliler ile yapt›klar› ifllemlere iliflkin olarak bilgi ve belgeleri içerecek flekilde bir rapor haz›rlayacaklard›r.
Emsallere uygunluk ilkesine ayk›r› olarak tespit edilen bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet al›m ya da sat›m›nda bulunulmas› halinde kazanc›n tamamen veya k›smen transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lm›fl say›lacakt›r. Tamamen veya k›smen transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü olarak da¤›t›lan kazanç 13 üncü maddede belirtilen flartlar›n gerçekleflti¤i hesap döneminin son günü itibariyle da¤›t›lm›fl kar pay› veya dar mükellefler için ana merkeze aktar›lan tutar say›lacakt›r. Transfer fiyatland›rmas› yoluyla da¤›t›lm›fl kar pay›n›n net kar pay› tutar› olarak
kabul edilmesi ve brüte tamamlanmas› sonucu bulunan tutar üzerinden ortaklar›n hukuki niteli¤ine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yap›lacakt›r. Daha önce yap›lan vergilendirme ifllemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilecektir. Ancak, bu düzeltmenin yap›labilmesi için örtülü kazanç da¤›tan kurum ad›na tarh edilen vergilerin kesinleflmifl ve ödenmifl olmas› gerekmektedir. Örtülü kazanç da¤›t›lan kurum
nezdinde yap›lacak düzeltmede dikkate al›nacak tutar, kesinleflen ve ödenen tutar olacakt›r.
Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu’nda yürürlükte bulunan gelir vergisi oran› %24’tür (2007: %24). Rusya Federasyonu vergi sistemine göre mali zararlar, gelecekteki vergiye tabi gelirlerden mahsup edilmek üzere 10 y›l ileriye tafl›nabilir. Herhangi bir y›lda mahsup edilebilecek azami tutar ilgili y›l›n vergiye tabi toplam kar›n›n %30’u (2007: %30) ile s›n›rl›d›r. Söz konusu dönemlerde mahsup edilmeyen zararlarla ilgili haklar kaybedilir. Öte yandan, Rusya Federasyonu’nda vergi, para ve gümrük mevzuatlar› çeflitli yorumlara ve s›k s›k ortaya ç›kan de¤iflikliklere tabidir. fiirket’in ifllemlerinde ve faaliyetlerinde uygulanan mevzuatla ilgili yönetimin yorumu, ilgili bölgesel ve federal otoritelerce de¤iflik flekillerde yorumlanabilir. Rusya
Federasyonu’nda yak›n geçmiflte yaflanan olaylar, vergi otoritelerinin mevzuat ile ilgili de¤erlendirmelerindeki yorumlar›n neticesinde geçmiflte
onaylanan ifllemlerin ve faaliyetlerin ileriki dönemlerde onaylanmayaca¤› riskinin mümkün olabilece¤ini göstermektedir. Vergiler ile ilgili inceleme vergi incelemesine yetkili makamlarca son incelemeden önceki üç y›l› kapsar. Kimi durumlar alt›nda bu tür incelemeler daha uzun dönemleri de kapsayabilir.
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D‹PNOT 35 - VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)
1 Ocak - 31 Aral›k 2008 ve 2007 hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolar›nda yer alan vergi geliri/ (gideri) afla¤›da özetlenmifltir.
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

(34.390)
2.622.990

(341.820)
(1.480.688)

2.588.600

(1.822.508)

1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

(55.008.560)

(21.616.717)

11.001.712
128.481
1.155.004
(1.307.683)
(529.844)

4.323.343
(39.100)
419.512
(1.593.241)
(834.010)

(7.846.494)
(12.576)

(4.114.536)
15.524

2.588.600

(1.822.508)

Cari dönem kurumlar vergisi gideri
Ertelenmifl vergi geliri/ (gideri)

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 ve 2007 hesap dönemlerine ait vergi gider mutabakat› afla¤›daki gibidir:

Vergi öncesi zarar
Vergi öncesi zarar üzerinden ana ortakl›k vergi oran›yla
hesaplanan vergi
Farkl› vergi oran›na sahip ba¤l› ortakl›klar›n etkisi
‹ndirilecek gelirler
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Amortisman transferinin etkisi
Üzerinden ertelenmifl vergi varl›¤› hesaplanmayan
geçici farklar - net
Di¤er
Vergi geliri/ (gideri)
Ertelenmifl vergiler

Grup, ertelenmifl vergi varl›k ve yükümlülüklerini, varl›k ve yükümlülüklerin bilançodaki kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›nda oluflan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oranlar›n› kullanarak hesaplamaktad›r. ‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2007: %20).

76
DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 35 - VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle birikmifl geçici farklar ve ertelenmifl vergi varl›k ve yükümlülüklerinin bilanço tarihleri
itibariyle yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak hesaplamalar›n›n dökümü afla¤›daki gibidir:

Ertelenen vergi varl›¤›/
(yükümlülü¤ü)

Birikmifl geçici farklar
31 Aral›k
2008

31 Aral›k
2007

31 Aral›k
2008

31 Aral›k
2007

25.846.407
42.144.651

40.068.137
35.319.764

(5.169.281)
(8.428.930)

(8.013.627)
(7.063.953)

28.030.563
44.691.044
(3.230.104)

26.846.910
32.591.044
(3.987.082)

(5.606.113)
(2.234.552)
646.021
(293.993)

(5.369.382)
(1.629.552)
797.416
(224.032)

Ertelenen vergi varl›¤›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü

646.021
(21.732.869)

797.416
(22.300.546)

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü-net

(21.086.848)

(21.503.130)

Faydal› ömür düzeltmesi
Makine, tesis ve cihazlar›n yeniden de¤erlemesi
Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenlerinin
yeniden de¤erlemesi
Arazi ve arsalar›n yeniden de¤erlemesi
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (Dipnot 24)
Di¤er

Grup, müteakip y›llarda kullan›labilecek tafl›nabilir mali zararlardan kaynaklanan 28.874.106 TL
(2007: 25.358.403 TL) tutarlar›ndaki ertelenen vergi varl›¤›n› gelecekte faydalan›lmas› kuvvetle muhtemel olmad›¤› için muhasebenin ihtiyatl›l›k
prensibi dahilinde kay›tlar›na almam›flt›r.
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle finansal tablolara yans›t›lmayan ve üzerinden ertelenen vergi varl›¤› hesaplanmayan mahsup edilebilecek mali zararlar›n en son kullan›m y›llar›na göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:
En son kullan›m y›l›
2008
2009
2010
2011
2012
2013

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

10.134.223
21.572.415
41.501.456
20.665.792
50.496.649

33.011.239
10.134.223
21.572.415
41.501.456
20.665.792
-

144.370.535

126.885.125

2008

2007

(21.503.130)

(18.157.731)

(2.206.708)
2.622.990

(1.864.711)
(1.480.688)

(21.086.848)

(21.503.130)

Ertelenen vergi hareket tablosu afla¤›da belirtilmifltir:

1 Ocak
Yeniden de¤erleme fonuna verilen (Dipnot 18)
Cari dönem gelir tablosuna yans›t›lan
31 Aral›k
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D‹PNOT 36 - H‹SSE BAfiINA KAYIP
Kar da¤›t›m› için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyar›nca yasal kay›tlar üzerinden yedek akçe ayr›lmas›, Tebli¤ uyar›nca düzeltilmifl konsolide finansal tablolarda bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden da¤›t›lacak tutar›n tamam›, yasal net da¤›t›labilir kardan karfl›lanabiliyorsa bu tutar›n tamam›, yasal kay›tlarda yer alan tutardan karfl›lanam›yorsa yasal kay›tlardaki net da¤›t›labilir tutar›n tamam›n›n da¤›t›lmas› gerekmektedir.
Hisse bafl›na esas kay›p, hissedarlara ait net zarar›n ç›kar›lm›fl adi hisselerin sözkonusu dönemdeki a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile hesaplan›r.
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

Net dönem zarar›

A

52.393.262

23.429.666

Adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi

B

226.027.699

202.421.142

A/B

0,2318

0,1157

Nominal de¤eri 1 TL olan hisse bafl›na kay›p

1 Ocak- 31 Aral›k 2008 hesap döneminde hisse bafl›na kay›p ile seyreltilmifl hisse bafl›na kay›p aras›nda herhangi bir fark bulunmamaktad›r.

D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan alacaklar ve iliflkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde iliflkili taraflarla
yap›lan önemli ifllemlerin özeti afla¤›da sunulmufltur:
i) ‹liflkili taraflar›n bakiyeleri:
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

658.266
137.412
-

540.327
105.264
2.730.372
56.907

795.678

3.432.870

(492.796)

(391.104)

(1.891)

(7.428)

300.991

3.034.338

a) ‹liflkili taraflardan k›sa vadeli ticari alacaklar:
Yatafl
DYO A.fi.
DYO Matbaa
Di¤er

Tenzil: fiüpheli alacak karfl›l›¤›
Vadeli sat›fllardan kaynaklanan
tahakkuk etmemifl finansal gelir

Yatafl’tan olan alacaklar ihracat amac›yla yap›lan sat›fllardan kaynaklanmaktad›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle iliflkili taraflardan k›sa vadeli ticari alacaklar için hesaplanan tahakkuk etmemifl finansal gelir için kullan›lan a¤›rl›kl›
ortalama etkin faiz oran› TL, ABD Dolar› ve Euro cinsinden alacaklar için s›ras›yla y›ll›k %16,63, %1,42 ve %2,77 (2007: s›ras›yla y›ll›k %18,45,
%4,60 ve %4,28) olup iliflkili taraflardan k›sa vadeli ticari alacaklar›n a¤›rl›kl› ortalama vadesi 2 ay içerisindedir (2007: 1 ay).
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D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam›)
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan ticari alacaklar›n vadeleri afla¤›daki gibidir:

Vadesi geçen alacaklar
0-30 gün vadeli
31-60 gün vadeli
61-90 gün vadeli

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

84.175
40.946
33.534
142.336

1.426.990
1.479.621
36.472
91.255

300.991

3.034.338

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçen iliflkili taraflardan ticari alacaklar›n yaflland›rmas› ve kredi riski analizi Dipnot 38.a’da
detayl› olarak aç›klanm›flt›r.
fiüpheli alacak karfl›l›¤›n›n dönem içerisindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:
2008

2007

1 Ocak

(391.104)

-

Dönem içerisinde ayr›lan karfl›l›klar (Dipnot 31.b)

(101.692)

(391.104)

31 Aral›k

(492.796)

(391.104)

-

981.883

-

13.430.000

b) ‹liflkili taraflardan k›sa vadeli di¤er alacaklar:
DYO A.fi.
c) ‹liflkili taraflardan uzun vadeli di¤er alacaklar:
DYO A.fi.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle DYO A.fi’den olan k›sa ve uzun vadeli di¤er alacaklar›n tamam›, Grup taraf›ndan uluslararas› bir finans
kuruluflundan sa¤lan›p iliflkili flirkete ayn› koflullarla devredilen TL cinsinden kredinin s›ras›yla faiz tahakkuku ve anaparas›ndan oluflmakta olup,
ilgili kredinin etkin faiz oran› y›ll›k TL swap e¤risi +%8,50’ye göre alt› ayda bir de¤iflmektedir.
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D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam›)
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

7.909.823
3.615.621
1.375.489
763.346
607.304
454.174

5.981.860
35.620
496.857
467.841
538.340
-

14.725.757

7.520.518

(23.759)

(750)

14.701.998

7.519.768

ç) ‹liflkili taraflara k›sa vadeli ticari borçlar:
Yadex Export Import und Spedition GmbH (“Yadex”)
Yaflar Holding
Yatafl
DYO A.fi.
DYO Matbaa
Di¤er

Tenzil: Vadeli al›fllardan kaynaklanan
tahakkuk etmemifl finansal gider

‹liflkili taraflara borçlar›n önemli bir k›sm› Yadex arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen yurtd›fl› hammadde al›mlar›ndan, Yaflar Holding’den al›nan
dan›flmanl›k ve istiflare hizmetlerinden ve DYO A.fi.’den yap›lan lisans hizmeti al›mlar›ndan kaynaklanmaktad›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle iliflkili taraflara k›sa vadeli ticari borçlar için hesaplanan tahakkuk etmemifl finansman maliyeti için kullan›lan
a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oran› TL ve Euro cinsinden ticari borçlar için s›ras›yla y›ll›k %16,70 ve % 2,84’tür (2007: s›ras›yla y›ll›k %15,62 ve
%4,16).
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçen iliflkili taraflara k›sa vadeli borçlar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir:
0-3 ay aras›
3 aydan uzun

1.486.726
8.922.284

1.456.644
5.045.904

10.409.010

6.502.548

5.878.342
5.753.838
493.034
346.570
867.767

290.860
80.077
460.234

13.339.551

831.171

d) ‹liflkili taraflara k›sa vadeli di¤er borçlar:
Yaflar Holding
YBP
Çaml› Yem
Yatafl
Di¤er

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Yaflar Holding ve YBP’ye olan di¤er borçlar›n tamam› Grup’un dönem içerisinde sözkonusu iliflkili taraflardan ald›¤›
ticari olmayan borç ve bunun üzerinden hesaplanan faiz tahakkukundan oluflmakta olup ilgili ticari olmayan borçlara uygulanan faiz oran› y›ll›k
%21’dir.
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D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam›)
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

14.922.406
5.054.500

-

19.976.906

-

e) ‹liflkili taraflara uzun vadeli di¤er borçlar:
Çaml› Yem
Yaflar Holding

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, iliflkili taraflara uzun vadeli di¤er borçlar bakiyesi, Yaflar Holding ve Çaml› Yem taraf›ndan uluslararas› bir finans
kuruluflundan temin edilip Grup'a ayn› koflullarda devredilen kredi borçlar›n›n anaparalar›ndan oluflmaktad›r. Y›ll›k TL swap e¤risi +%8,50’ye
göre alt› ayda bir de¤iflen faiz oran›na sahip söz konusu anapara borçlar›n›n geri ödeme vadesi 27 Eylül 2013 olup makul de¤eri 21.930.167 TL’dir.
ii) ‹liflkili taraflar ile olan ifllemler:
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

3.230.581
182.779
119.835
198.125

4.011.603
1.018.482
13.505.658
9.975

3.731.320

18.545.718

332.617
126.627
22.553
77.095

76.919
59.532
49.919
548

558.892

186.918

2.296.684
1.487.747
44.856
145.917

398.812
2.952.803
1.906.986
146.625

3.975.204

5.405.226

a) Mal sat›fllar›:
Yatafl
Yaflar BASF Otomotiv Boyac›l›k A.fi. (“Yaflar BASF”)
DYO Matbaa
Di¤er

b) Hizmet sat›fllar›:
DYO Matbaa
Yaflar Holding
Yaflar BASF
Di¤er

c) Mal al›mlar›:
Yaflar BASF
Yadex
DYO Matbaa
Di¤er

Yaflar BASF’den yap›lan mal al›mlar› a¤›rl›kl› olarak devir al›nan mamül stoklar›ndan, Yadex’ten yap›lan mal al›mlar› ise a¤›rl›kl› olarak hammadde
al›mlar›ndan kaynaklanmaktad›r.
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D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam›)
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

2.452.454
613.239
581.293
412.173

2.171.692
1.442.051
172.411
396.607

4.059.159

4.182.761

ç) Hizmet al›mlar›:
Yaflar Holding
Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.fi.
Yatafl
Di¤er

Yaflar Holding’den yap›lan hizmet al›mlar› dan›flmanl›k ve istiflare hizmet bedellerinden oluflmaktad›r.
d) Maddi duran varl›k al›mlar›:
YBP
DYO Matbaa
Di¤er

23.336
1.474
-

20.491
1.491.954
1.623

24.810

1.514.068

5.180.614
810.215

5.203.403
1.375.163

5.990.829

6.578.566

928.432
518.438
162.865
128.258
588.017

1.624.032
427.894
4.172.483
64.908
201.054

2.326.010

6.490.371

e) Lisans bedeli:
DYO A.fi.
DYO Matbaa

f) Finansal giderler:
Yaflar Holding
Yadex
YBP
DYO Matbaa
Di¤er

1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait finansal giderlerin tamam› (2007: 1.019.072 TL) grup flirketlerine olan ticari ve ticari olmayan
borçlara iflletilen vade fark› giderinden oluflmakta olup ilgili hesaplamalarda kullan›lan faiz oran› y›ll›k %21’dir (2007: %21).
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D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam›)
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

-

964.329
397.065
-

-

26.044

-

1.611.426

g) Finansal gelirler:
YBP
DYO A.fi.
Yaflar Holding
223.988
P›nar Et

1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap dönemine ait finansal gelirler, önceki dönemlerde iliflkili taraflardan ayn› koflullarda devir al›n›p ilgili dönemde,
orijinal vadelerinden önce kapat›lan kredilerin daha önce giderlefltirilmifl bulunan komisyon ve benzeri finansal maliyetlerinin ilgili Yaflar grubu
flirketlerine yans›t›lmas›ndan oluflmaktad›r.
¤) Kefalet giderleri:
Çaml› Yem
Yaflar Holding
YBP
P›nar Et
Viking Ka¤›t
P›nar Su
DYO Matbaa
Di¤er

264.128
248.694
202.662
202.662
202.662
202.662
58.502
482.084

201.213
456.886
304.319
207.924
201.213
201.213
48.671
295.450

1.864.056

1.916.889

Kefalet giderleri, Dipnot 22’de aç›kland›¤› üzere Grup’un uluslararas› piyasalardan ve finansal kurulufllardan sa¤lam›fl oldu¤u ve Yaflar grubu flirketlerinin garantör olarak kat›ld›¤› kredilerin kefalet giderinden oluflmakta olup (Dipnot 33) ilgili hesaplamalarda kullan›lan finansman temini ve
kefalet komisyon oranlar› her bir ifllem için %0,75’dir (2007: %0,75).
h) Kefalet gelirleri:
Yaflar Holding
DYO A.fi.
Di¤er

869.758
22.204
274.438

964.173
126.660
265.146

1.166.400

1.355.979

Kefalet gelirleri, Yaflar grubu flirketlerinden Yaflar Holding, YBP, Çaml› Yem, P›nar Süt, P›nar Et, Viking Ka¤›t ve P›nar Su’nun Morgan Stanley Bank
International Limited'den temin etti¤i 7 y›l vadeli 48.000.000 Euro tutar›nda krediye Grup’un garantör olarak kat›lmas› sonucunda ilgili flirketlere
kesilen kefalet bedellerinden oluflmakta olup (Dipnot 32) ilgili hesaplamalarda kullan›lan finansman temini ve kefalet komisyon oranlar› her bir
ifllem için %0,75’dir (2007: %0,75).
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D‹PNOT 37 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR AÇIKLAMALARI (Devam›)
1 Ocak 31 Aral›k 2008

1 Ocak 31 Aral›k 2007

›) Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar:
Üst düzey yöneticiler, genel müdür, direktörler ve koordinatörlerden oluflmakta olup bu yöneticilere sa¤lanan faydalar afla¤›daki gibidir:
Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar
Di¤er uzun vadeli faydalar

1.883.628
42.475

1.263.108
29.591

1.926.103

1.292.699

i) ‹liflkili taraflara verilen kefaletler:
Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Yaflar grubu flirketlerinden Yaflar Holding, YBP, Çaml› Yem, P›nar Süt, P›nar Et, Viking Ka¤›t ve P›nar Su’nun
uluslararas› piyasalardan ve finansal kurulufllardan sa¤lam›fl oldu¤u toplam 271 milyon Euro karfl›l›¤› 580.156.800 TL (2007: 271 milyon Euro
karfl›l›¤› 463.464.200 TL) tutar›ndaki kredilere say›lan grup flirketleriyle birlikte garantör s›fat›yla kefalet vermifltir (Dipnot 22).

A. Vadesi geçmemifl yada de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal
varl›klar›n net defter de¤eri (3)
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan , aksi takdirde vadesi
geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak
finansal varl›klar›n defter de¤eri (3)
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n
net defter de¤eri (3)
- Teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
- Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)
-Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar

- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (2)

31 Aral›k 2008

68.782.135

6.516.516
1.724.733
1.116.110
8.336.542
(7.220.432)
1.116.110
-

84.175
492.796
(492.796)
-

5.445.846

76.414.761

Di¤er Taraf

216.816

-

300.991

‹liflkili
Taraf

Ticari Alacaklar (1)

Alacaklar

-

-

-

-

-

‹liflkili
Taraf

-

-

3.538.749

-

3.538.749

Di¤er Taraf

Di¤er Alacaklar

-

-

928.015

-

928.015

Bankalardaki
Mevduat

6.600.691
1.724.733
1.116.110
8.829.338
(7.713.228)
1.116.110
-

-

73.465.715

5.445.846

81.182.516

Toplam

Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de tafl›maktad›r. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaflmada bulunan karfl› taraf (iliflkili taraflar
hariç) için ortalama riski k›s›tlayarak ve gerekti¤i takdirde teminat alarak karfl›lamaktad›r. Grup, bayilerden ve direkt müflterilerden do¤abilecek bu riski, belirlenen kredi limitlerini s›k aral›klarla güncelleyerek yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullan›m› Grup taraf›ndan sürekli olarak izlenmekte ve müflterinin finansal pozisyonu, geçmifl tecrübeler, piyasadaki bilinirlik ve di¤er faktörler göz önüne al›narak müflterinin kredi kalitesi sürekli de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca, Grup yurtd›fl› sat›fllar›n› Yaflar grubu flirketi olan Yatafl arac›l›¤›yla gerçeklefltirmekte olup söz konusu
alacaklar›n takibi Yatafl arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun miktarda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10). 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle finansal araçlar›n kredi riski analizi afla¤›daki gibidir:

a) Kredi riski:

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
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71.911.094
6.539.203
945.043
1.122.568
5.567.938
(4.445.370)
1.122.568
-

1.426.990
391.104
(391.104)
-

79.572.865
4.648.356

Di¤er Taraf

1.607.348

3.034.338
-

‹liflkili
Taraf

Ticari Alacaklar (1)
‹liflkili
Taraf

-

-

14.411.883

-

-

1.962.251

1.962.251
-

Di¤er Taraf

Di¤er Alacaklar

14.411.883
-

Alacaklar

(1) Grup’un ticari alacaklar› temel olarak boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yap› malzemeleri sat›fllar›ndan do¤maktad›r.
(2) ‹lgili tutarlar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›flt›r.
(3) Grup yönetimi geçmifl deneyimi göz önünde bulundurarak ilgili tutarlar›n tahsilat›nda herhangi bir sorun ile karfl›lafl›lmayaca¤›n› öngörmektedir.

A. Vadesi geçmemifl yada de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal
varl›klar›n net defter de¤eri (3)
B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan , aksi takdirde vadesi
geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal
varl›klar›n defter de¤eri (3)
C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl varl›klar›n
net defter de¤eri (3)
- Teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
- Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri)
- De¤er düflüklü¤ü (-)
-Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›
E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (2)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

31 Aral›k 2007

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR

-

-

784.201

784.201
-

Bankalardaki
Mevduat

7.966.193
945.043
1.122.568
5.959.042
(4.836.474)
1.122.568
-

-

90.676.777

99.765.538
4.648.356

Toplam
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadesi geçmifl finansal araçlar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2008

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl

Teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

Alacaklar
‹liflkili Taraflar

Di¤er Taraflar

Toplam

10.117
3.657
70.401
-

4.037.500
2.015.000
1.229.072
351.054

4.047.617
2.018.657
1.299.473
351.054

84.175

7.632.626

7.716.801

-

(2.840.843)

(2.840.843)

84.175

4.791.783 (*)

4.875.958

31 Aral›k 2007

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl
Vadesi üzerinden 1-5 y›l geçmifl

Teminat ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

Alacaklar
‹liflkili Taraflar

Di¤er Taraflar

Toplam

784.033
275.471
367.486
-

4.383.015
944.140
1.761.587
573.029

5.167.048
1.219.611
2.129.073
573.029

1.426.990

7.661.771

9.088.761

-

(2.067.611)

(2.067.611)

1.426.990

5.594.160

7.021.150

(*) Konsolide finansal tablolar›n onayland›¤› tarih itibariyle söz konusu vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl ticari alacaklar›n
2.389.680TL tutar›ndaki k›sm› tahsil edilmifl ve 1.620.000 TL tutar›nda 1. derece ipotek al›nm›flt›r.
b) Likidite riski:
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul k›ymet tutmay›, yeterli miktarda kredi ifllemleri ile fon kaynaklar›n›n kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Grup’un ana orta¤› Yaflar Holding ile birlikte, yeterli say›da ve yüksek
kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin ve operasyonlardan yarat›lan fonun yeterli miktarlarda olmas›n›n sürekli k›l›nmas› suretiyle
yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sa¤lamak için müflteri alacaklar›n›n vadesinde tahsil edilmesi konusunda yak›n takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Grup’a finansal herhangi bir yük getirmemesi için yo¤un olarak çal›flmakta ve de bankalarla yap›lan çal›flmalar
sonucunda Grup’un ihtiyaç duymas› halinde kullan›ma haz›r nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. Ayr›ca, fiirket’in ana orta¤› durumunda olan Yaflar Holding, Grup’un mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlar›n› ödemekte herhangi bir güçlükle karfl›laflmamas› ve zaman›nda
ödemelerini gerçeklefltirmesi için Grup’a gerekli kaynak ve deste¤in sa¤lanaca¤›n› taahhüt etmifltir (Dipnot 41).
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DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
31 Aral›k 2008

Defter
De¤eri

Sözleflme
Uyar›nca
Nakit Ç›k›fllar
Toplam›
(=I+II+III)

3 aydan
k›sa ( I )

3 - 12 ay
aras› (II)

1 - 5 y›l
aras›
(III)

139.949.620
58.650.397
33.316.457

194.198.506
58.950.786
59.136.855

30.448.595
56.187.065
1.370.289

16.287.497
2.763.721
16.338.378

147.462.414
41.428.188

231.916.474

312.286.147

88.005.949 (*)

35.389.596

188.890.602

(5.489.567)

60.716.524

7.201.364 (*)

6.969.062

46.546.097

Defter
De¤eri

Sözleflme
Uyar›nca
Nakit Ç›k›fllar
Toplam›
(=I+II+III)

3 aydan
k›sa ( I )

3 - 12 ay
aras› (II)

1 - 5 y›l
aras›
(III)

133.396.829
48.753.044
831.171

183.483.915
49.033.707
831.171

27.153.826
46.553.185
831.171

31.759.121
2.480.522
-

124.570.968
-

182.981.044

233.348.793

74.538.182

34.239.643

124.570.968

15.471.161

102.819.944

7.806.534

13.517.388

81.496.022

Sözleflme uyar›nca vadeler:
Türev olmayan finansal
yükümlülükler:
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar

Türev finansal araçlar:
Finansal (yat›r›mlar)/
yükümlülükler (Dipnot 8-9)
(*) Bak›n›z Dipnot 41.
31 Aral›k 2007

Sözleflme uyar›nca vadeler:
Türev olmayan finansal
yükümlülükler:
Banka Kredileri
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar

Türev finansal araçlar:
Finansal yat›r›mlar/
yükümlülükler (Dipnot 8-9)
c) Piyasa riski:
i) Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n TL’ye çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden do¤an döviz kuru riskine
maruz kalmaktad›r. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçl› bir politika izlemektedir. Mevcut riskler fiirket’in
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yap›lan düzenli toplant›larda izlenmekte ve Grup’un döviz pozisyonu yak›ndan takip edilmektedir.
Söz konusu riskten ötürü, Grup gerekli gördü¤ü ölçüde türev enstrümanlar›n› kullanmaktad›r (Dipnot 8-9).

30.165
482.000
482.000

49.129
873.897
873.897

19. Bilanço D›fl› Döviz Cinsinden Türev Araçlar›n Net Varl›k/
(Yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço D›fl› Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutar›
19b. Aktif Karakterli Bilanço D›fl› Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutar›
20. Net Yabanc› Para (Yükümlülük)/ Varl›k
Pozisyonu (9-18+19)
(165.537.342)
21. Parasal Kalemler Net Yabanc›
Para Varl›k/ Yükümlülük Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(165.537.342)
22. Döviz Hedge’i ‹çin Kullan›lan Finansal Araçlar›n
Toplam Gerçe¤e Uygun De¤eri
23. Döviz Varl›klar›n Hedge Edilen K›sm›n›n Tutar›
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge
Edilen K›sm›n›n Tutar›
105.738.668
25. ‹hracat
22.306.253
26. ‹thalat
72.448.915

1.640
67.717
67.717

66.077

-

49.392.128
878.537
24.114.941

3.630.149
21.838.545

16.036.216
-

-

83.993.053
21.727.904
75.262.299

-

- (148.341.206)

-

-

-

(18.176.400) (64.484.853)

-

-

-

-

- (148.341.206)

-

-

3.085
1.172.696
1.172.696

1.169.611

TL
Karfl›l›¤›

- (21.831.076)
- (45.593.226)
- (67.424.302)
- (82.089.600)
- (82.089.600)
- (149.513.902)

-

-

Di¤er (TL
Karfl›l›¤›)

(18.176.400) (64.484.853)

-

-

(5.747.175) (9.395.621)
(12.911.225) (7.156.949)
(18.658.400) (16.552.570)
(48.000.000)
- (48.000.000)
(18.658.400) (64.552.570)

451.835

31 Aral›k 2008
ABD
Dolar›
Euro

824.768

10. Ticari Borçlar
(28.805.598)
11. Finansal Yükümlülükler
(34.847.241)
12a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Di¤er Yükümlülükler
13. K›sa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
(63.652.839)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
(102.758.400)
16a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Di¤er Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)(102.758.400)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
(166.411.239)

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varl›klar (Kasa,
Banka hesaplar› dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
3. Di¤er
4. Dönen Varl›klar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varl›klar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
7. Di¤er
8. Duran Varl›klar (5+6+7)
9. Toplam Varl›klar (4+8)

TL
Karfl›l›¤›

Yabanc› Para Pozisyonu Tablosu

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR

2.573.284
22.568.681

-

(18.984.582)

(18.984.582)

-

-

-

(6.295.485)
(13.392.094)
(19.687.579)
(19.687.579)

1.004
702.997
702.997

701.993

Euro

49.113.000
1.752.724
25.418.654

-

(73.810.001)

(73.810.001)

-

-

-

(8.477.795)
(17.539.150)
(26.016.945)
(48.000.000)
(48.000.000)
(74.016.945)

1.120
206.944
206.944

205.824

31 Aral›k 2007
ABD
Dolar›

15.302.974
484.557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Di¤er (TL
Karfl›l›¤›)

88

(27.609.835)
21.147.734
(6.462.101)

(11.959.735)

TOPLAM (3+6)

(5.497.634)
(5.497.634)

11.959.735

27.609.835
(21.147.734)
6.462.101

5.497.634
5.497.634

-

-

-

-

-

-

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

Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›
de¤er kaybetmesi

4- Euro net yükümlülük
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-)
6- Euro Net Etki (4+5)

Euro’nun TL karfl›s›nda %20 de¤erlenmesi halinde:

1- ABD Dolar› net yükümlülük
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›sm› (-)
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2)

ABD Dolar›’n›n TL karfl›s›nda %20 de¤erlenmesi halinde:

31 Aral›k 2008

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)

DYO BOYA FABR‹KALARI SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
1 OCAK - 31 ARALIK 2008 VE 2007 HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR

89

(12.622.986)
8.399.305
(4.223.681)
(6.434.815)

TOPLAM (3+6)

(2.211.134)
(2.211.134)

6.434.815

12.622.986
(8.399.305)
4.223.681

2.211.134
2.211.134

-

-

-

-

-

-

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

Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabanc› paran›n
Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas›
de¤er kaybetmesi

4- Euro net yükümlülük
5- Euro riskinden korunan k›s›m (-)
6- Euro Net Etki (4+5)

Euro’nun TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:

1- ABD Dolar› net yükümlülük
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›sm› (-)
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2)

ABD Dolar›’n›n TL karfl›s›nda %10 de¤erlenmesi halinde:

31 Aral›k 2007

D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.)
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D‹PNOT 38 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ (Devam›)
ii) Faiz riski
Grup, faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin faiz unsuru tafl›yan varl›k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz oran› riskine maruz kalmaktad›r.
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

250.000
34.210.952

49.065.157

76.715.752
192.215.955

97.019.086
149.387.048

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar
Finansal yükümlülükler
De¤iflken faizli finansal araçlar
Finansal varl›klar
Finansal yükümlülükler

Grup’un yapm›fl oldu¤u faiz duyarl›l›k analizine göre, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, faiz oranlar›nda %1'lik bir art›fl söz konusu olsayd› ve
di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, de¤iflken faiz oranl› kredilerden kaynaklanan faiz gideri sonucu net dönem zarar› 91.734 TL (2007: 73.217
TL) daha fazla olurdu.
iii) Fiyat riski
Grup’un operasyonel karl›l›¤› ve operasyonlar›ndan sa¤lad›¤› nakit ak›mlar›, faaliyet gösterilen boya sektöründeki rekabet ve hammadde fiyatlar›ndaki de¤iflime göre de¤iflkenlik gösteren boya ve kimyasal madde fiyatlar›ndan etkilenmekte olup, Grup yönetimi taraf›ndan söz konusu fiyatlar yak›ndan takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki bask›s›n› indirgemek amac›yla maliyet iyilefltirici önlemler al›nmaktad›r. Mevcut
riskler fiirket’in Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nca yap›lan düzenli toplant›larda izlenmektedir.
d) Sermaye riski yönetimi:
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklar›na getiri ve fayda sa¤lamak ile sermaye maliyetini azaltmak amac›yla en uygun sermaye
yap›s›yla ve Grup’un ana orta¤› durumunda olan Yaflar Holding’in de deste¤iyle faaliyetlerinin devam›n› sa¤layabilmektir (Dipnot 41).
Grup sermayeyi borç/özsermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve
nakit benzeri de¤erlerin toplam borç tutar›ndan (bilançoda gösterildi¤i gibi kredileri, ticari ve iliflkili taraflara borçlar› içerir) düflülmesiyle hesaplan›r.
31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri de¤erler (Dipnot 6)

244.043.404
(1.128.743)

205.494.586
(890.052)

Net borç

242.914.661

204.604.534

48.839.643

80.402.977

497%

%254

Toplam özkaynaklar
Borç/ özsermaye oran›
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D‹PNOT 39 - F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN KORUNMA
MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)
Makul de¤er, finansal araçlar›n, zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar
olup, e¤er varsa teflkilatlanm›fl bir piyasada ifllem gören fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.
Finansal araçlar›n tahmini makul bedelleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak tespit
olunmufltur. Ancak makul de¤er tahmini amac›yla piyasa verilerinin yorumlanmas›nda muhakeme kullan›l›r. Buna ba¤l› olarak burada sunulan
tahminler, Grup’un cari bir piyasa iflleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.
Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul de¤erinin tahmininde kullan›lm›flt›r:
Finansal varl›klar
Y›l sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir. Nakit ve nakit
benzerleri makul de¤erleri ile gösterilmektedir. Ticari alacaklar›n, ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›n›n kay›tl› de¤erleri ile birlikte ve di¤er alacaklar ile iliflkili taraflardan k›sa vadeli alacaklar›n makul de¤erlerine yaklafl›k tutarlar üzerinden gösterildi¤i tahmin edilmektedir.
Borsaya kay›tl› olmayan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n genel maliyet de¤erlerinden de¤er düflüklü¤ü ç›kar›lm›fl de¤erlerinin makul
de¤erlerinden önemli ölçüde farkl› olmad›¤› kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar ve di¤er borçlar›n iskonto edilmifl kay›tl› de¤erleri ile birlikte makul de¤erlerine yaklafl›k tutarlar üzerinden gösterildi¤i tahmin
edilmekte olup y›l sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
‹liflkili taraflara uzun vadeli di¤er borçlar›n makul de¤eri Dipnot 37.i.e aç›klanm›flt›r. Finansal borçlar ve di¤er finansal yükümlülüklerin tafl›nan
ve makul de¤erleri afla¤›daki gibidir:

Tafl›nan De¤er

Finansal borçlar ve di¤er
finansal yükümlülükler

Makul De¤er

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2007

134.460.053

148.867.990

144.705.261

149.699.904

Finansal borçlar ve di¤er finansal yükümlülüklerin makul de¤erleri, ABD Dolar›, Euro ve TL krediler için s›ras›yla y›ll›k %1,07, %2,66 ve
%16,53 a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oranlar› kullan›larak iskonto edilmifl nakit ak›m yöntemi ile belirlenmifltir (2007: s›ras›yla y›ll›k %4,67,
%4,50 ve %16,76).
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D‹PNOT 40 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
a) fiirket Yönetim Kurulu’nun 2 Nisan 2009 tarihli toplant›s›nda, 226.027.699 TL olan ç›kar›lm›fl sermayenin tamam› nakden karfl›lanmak suretiyle 25.000.000 TL art›r›lmak suretiyle 251.027.699 TL’ye yükseltilmesine karar verilmifltir. Söz konusu sermaye art›r›m karar› 2 Nisan
2009 tarihli özel durum aç›klamas› ile kamuya duyurulmufltur.
b) 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.

D‹PNOT 41 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN
YA DA KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D‹⁄ER HUSUSLAR
Global piyasalarda yaflanan ekonomik kriz ve Grup’un içinde bulundu¤u boya sektöründe yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlarda yaflanan talep düflüflü
nedeni ile Grup’un operasyonlar›nda 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde önemli daralma yaflanm›flt›r. Grup’un 2008 y›l›n›n son çeyre¤inde sat›fllar› bir
önceki çeyre¤e göre %46, bir önceki y›l›n ayn› çeyre¤ine göre %34 azalm›flt›r. Grup bu çerçevede ‹zmir-Çi¤li tesisi için 12-13 Ocak 2009, 19-20
Ocak 2009, ve 26 Ocak 2009 tarihlerinde toplam 5 gün, ‹stanbul-Gebze tesisi için ise 28-30 Ocak 2009 tarihlerinde toplam 3 gün üretime ara
vermifltir.
Öte yandan, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un k›sa vadeli yükümlülükleri toplam dönen varl›klar›n› 10.046.394 TL tutar›nda aflm›fl, ayn›
tarihte sona eren y›la ait konsolide net dönem zarar› ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle geçmifl y›llar zararlar› s›ras›yla 52.419.960 TL ve
224.381.761 TL olarak gerçekleflmifltir. Bunlara istinaden Grup yönetimi, iflletmenin süreklili¤i ile ilgili oluflan belirsizli¤i ortadan kald›rmak
amac›yla bir dizi önlem alm›fl ve bir plan oluflturmufl durumdad›r. Buna göre;
i) Grup’un finansal borçlar›n›n 2006 y›l›n›n son çeyre¤inde yeniden yap›land›r›lmas› neticesinde, Grup’un k›sa vadeli yükümlülüklerinin, k›sa
vadeli varl›klara oran› (cari oran) ciddi flekilde düzelmifl olup bu yap›land›rmaya paralel olarak Grup’un döviz pozisyon aç›¤› da hissedilir flekilde azalm›flt›r. Grup’un finansal borçlar›n›n çok önemli bir k›sm› uzun vadeye ötelenmifl ve bu sayede Grup üzerindeki k›sa vadeli borç bask›s› azalt›lm›flt›r.
ii) Grup, 2005 y›l›n›n bafl›ndan itibaren piyasaya sürmüfl oldu¤u yeni ürünler sayesinde sat›fl ve karl›l›k art›fllar› hedeflemifl, 2008 y›l›nda bu hedeflerin önemli bir k›sm›n› gerçeklefltirmifltir. 2009 y›l›nda da yeni ürünlerin devam etmesi planlanmaktad›r. Özellikle “Nano teknoloji” ile
üretilmifl ürünler ile beraber takip eden dönemlerde karl›l›k art›fllar› beklenmektedir.
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D‹PNOT 41 - KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN
YA DA KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D‹⁄ER HUSUSLAR (Devam›)
iii) Grup içinde bulundu¤u pazar›n flartlar›n› ve geliflmelerini de dikkate alarak “Direkt Sat›fl” olanaklar›n› artt›rmay› hedeflemifl ve bu hedefine
uygun olarak geçmifl y›llarda “Direkt Sat›fl” organizasyonlar› oluflturmufltur. Direkt sat›fllar›n 2009 ve takip eden y›llarda toplam ciro içerisindeki pay›n›n artmas› ve dolay›s›yla karl›l›k art›fllar› beklenmektedir.
iv) Grup 2006 y›l›nda ürünlerini verimlilik ve kar faktörlerini dikkate alarak gözden geçirmifl ve ürün eliminasyonu ve karl› ürünlere yönelme
politikalar›n› gelifltirmifltir. Bunun neticesinde 2008 y›l›nda brüt sat›fl katk›s› ve operasyon karl›l›¤› anlam›nda gözle görülür iyileflmeler yaflanm›flt›r. Özellikle maliyet düflürücü verimlilik çal›flmalar›n›n 2009 y›l›nda da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.
v) Grup 2006 y›l›ndan itibaren, kaliteyi artt›rmak ve maliyeti düflürmek hedefleri çerçevesinde, en güncel ve uygulanan yöntemlerden biri olan
6 sigma projelerini hayata geçirmifltir. 2007 y›l›nda hayata geçirilen birinci dalga 6 sigma çal›flmalar› Grup’a ciddi anlamda maliyet avantaj›
sa¤lam›flt›r. 2008 y›l› ile beraber bafllayan ikinci dalga 6 sigma çal›flmalar›n›n da 2009 y›l› içinde benzer sonuçlar vermesi planlanmaktad›r.
Grup yönetiminin iflletmenin süreklili¤inin sa¤lanmas› amac› ile alm›fl oldu¤u, yukar›da aç›klanan önlemlerin yan›s›ra, Grup’un ana orta¤› durumunda olan Yaflar Holding de, Grup’un mali yap›s›n›n güçlenmesi ve Grup’un mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlar›n› ödemekte herhangi bir güçlükle karfl›laflmamas› ve zaman›nda ödemelerini gerçeklefltirmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesinde öngörülen ve gerekli
sermaye art›fl›n› da içeren tedbirlerin al›nmas› için Grup’a gerekli kaynak ve deste¤in sa¤lanaca¤›n› taahhüt etmifltir. Bu koflullar alt›nda, Grup
yönetimi Grup’un öngörülebilecek gelecek için faaliyetlerine devam edebilece¤ine inanmaktad›r.
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‹ndeks ‹çerik-‹letiflim Dan›flmanl›k

Tasar›m&Üretim:
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