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SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 

 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay 
sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 

3. 2009 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız 
Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 

4. 2009 takvim yılı Bilânço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 
onaylanması; Bilanço sonucu hakkında karar alınması. 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı 
ayrı ibraları. 

6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini. 

7. Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, ücretlerinin tayini. 

8. Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması, ücretlerinin tayini. 

9. 2010 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 
2010 yılı mali tablo ve raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği 
uyarınca denetlemesi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması. 

10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 

11. 28.03.2008 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca gündemde olan kısmi bölünme 
işlemleriyle ilgili olarak şirketimizin aktifinde yer alan “tekstil üretim işletmesine” ve 
“tarım-süt hayvancılığı üretim işletmesine” ait son bilanço aktif toplamında %15’ini 
aşan malvarlığı unsurlarının yeni kurulacak “iki sermaye şirketine” kayıtlı değerleri 
üzerinden, ayni sermaye olarak devrine ilişkin olarak; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesinin 3. fıkrası ile 
16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim ve Limited 
Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ” ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 Sayılı “Hisse Senetlerinin Kurul 
Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 11. maddesi uyarınca ve 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan “Halka 
Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı” 
hükümlerine uygun olarak 30.06.2010 tarihli VUK mali tabloları esas alınarak Kısmi 
Bölünmesi hususunun müzakeresi ve kısmi bölünme esasları hakkında gerekli 
kararların alınması. 

12. Kısmi Bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütümü için Yönetim Kuruluna ve  
Murahhas Üyelere yetki verilmesi hususunun müzakeresi. 

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 
Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 
3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya 
menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 

15. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin 
verilmesi. 

16. Dilek ve Kapanış. 

 
 



 

 

 

Sayın Ortaklarımız, 
 
Şirketimizin 2009 yılına ait faaliyetlerini, mali tablolarını ve denetim raporlarını görüş ve onayınıza 
sunduğumuz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. 

ABD`de 2008 yılında konut piyasasında başlayan ve finansal piyasaların ardından reel kesime 
sirayet eden, Birleşmiş Milletler`in “yüzyılın krizi” olarak tanımladığı küresel ekonomik kriz 2009 
yılında da olumsuz etkisini devam ettirmiştir. Önceleri finans sektörünün bazı global devlerinden 
başlayarak batışlara, kamulaştırılmalara ve kurtarma paketlerinden yararlandırılmalara yol açan 
bu kriz, daha sonra da Dubai ve Yunanistan gibi ülkelerin borçlarını ödeyip ödeyemeceğine dair 
belirsizlik boyutuna ulaşmıştır. 

Dünyadaki bu olumsuz gelişmeler, ekonomik büyümeleri de aynı şekilde etkilemiştir: 

 2008 2009 

ABD 0,4 -2,4 

Avrupa Birliği (15 ülke) 0,5 -4,3 

Hindistan 7,3 (*) 5,6 

Çin 9,6 (*) 8,7 

Türkiye 0,9 (*) -5,8 
        (*) Tahmini 

Türkiye, bu ekonomik kriz ortamında dünyada en çok küçülen ülkelerden biri olmuştur. Bu krizin 
dünya genelinde reel ve finansal sektörlerdeki etkilerinin 2010 yılında da devam etmesi 
beklenmektedir. 

2009 yılı iki yeni yatırımın olumlu katkılarına başladığı bir dönem olmuştur: 

- Süt hayvancılığı işletmesi ilk satışlarına 2008 ortasında başlamış olup, 2009 ilk tam yıl 
operasyonu olmuştur. 

- Hindistan’daki tekstil yatırımı ise ilk satışlarına 2009 yılında başlamıştır. 

Genel tüketim ve perakendedeki daralma tekstilde kendini daha çok hissettirmiştir. Avrupa 
ülkelerinden özellikle İngiltere ve İspanya bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Sonuç olarak 
Türkiye’deki tekstil işinde dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık %30 daralma olmuştur. 

Süt hayvancılığı ve Hindistan’daki teksil işlerindeki ciro artışı katkısına rağmen, 2009 yılında 
şirketimizin konsolide satışları %6 azalarak 118 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

Şirketimiz yatırımlarını benzer vadeli kaynaklarla fonlamaya her zaman özen göstermiştir. Bu 
politika sonucunda oluşan uzun vadeli kredi portföyü, söz konusu kriz koşullarında son derece 
faydalı olmuştur. Türkiye’deki ana ortaklığımızın mevcut uzun vadeli kredilerinin anapara 
taksitlerinin vadeleri 2010-2016 yılları arasındadır. Hindistan’daki iştirakimizin yatırımları da Hint 
bankalarından ve International Finance Corporation (IFC)’den 2008 yılında alınan 8-11 yıl vadeli 
kredilerle finanse edilmiştir. 

Şirketimiz, ayrıca yüksek likidite politikası çerçevesinde de 11 milyon USD’yi aşan banka 
mevduatı ile yılı kapatmıştır. 

 



 

 

 

Şu ana kadar 88 milyon USD harcama yapılan süt hayvancılığı ve Hindistan tekstil yatırımları 
neredeyse tamamlandığı için, 2010 yılı için beklenen sabit yatırım tutarı 6 milyon USD’ye 
düşmüştür: 
 

 2008 2009  
2010 

(Beklenen) 
USD milyon 61,5 14,3 6,1 

 
2010 yılından itibaren bu iki yatırımdan geri dönüşlerin aşağıdaki nedenlerden dolayı hızlanması 
beklenmektedir: 
 

- Azalan yatırım ihtiyacı, 

- Hindistan’daki iştirakin yatırım dönemi etkilerinden uzak ilk tam operasyon yılının 2010 
olması, 

- 2009 yılında ciddi düşüş yaşayan fakat yılın son çeyreğinde yükselen ham süt fiyatının 
2010 yılının en azından ilk yarısında kuvvetli seyrinin devamı 

Yukarıdaki ekonomik büyümeler tablosunda da sunulduğu üzere, Hindistan’daki büyüme 
ekonomik krize rağmen devam etmiştir. Türkiye’deki mevcut işimize ek hacim sağlayan ve 
şirketimizi yüksek katma değerli gömleklik kumaş işinde kıtalararası bir kuruluş haline  getiren 
iştirakimizin aldığı siparişler beklenenin üzerinde olup, siparişlerin seyrine göre kapasite artırılması 
gündeme alınabilecektir. 

Hijyenik süt üretimi amacıyla kurulan Efeler Çiftliği’nde üretim ve operasyon sonuçları olumlu 
gelişmektedir. 2009 yılı sonu itibariyle 80 tona ulaşan günlük süt üretiminin 2010 sonu itibariyle 92 
tona çıkması beklenmektedir. 

2010 yılında Türkiye’deki tekstil işinde bir büyüme öngörülmemekte olup, büyüme süt hayvancılığı 
ve Hindistan yatırımlarından gelecektir. 

Türkiye’deki tekstil işindeki daralmanın marja olumsuz etkisi, ham süt fiyatlarındaki yılın ilk üç 
çeyreğinde yaşanan düşüş ve Hindistan’daki fabrikanın faaliyete geçmesiyle yatırım yüklerinin bu 
döneme etkileri nedenleriyle 2008 yılına göre grup karlılığında azalma olmuştur. 

Şirketimiz, amacı “10 yılda 10 dünya markası yaratılması” olan dünyanın ilk ve tek devlet destekli 
markalaşma programı Turquality Destek Programına Söktaş markasıyla kabul edilmiştir.  
 
Katma değeri yüksek “ipliği boyalı gömleklik kumaşta dünya lideri olmak” vizyonumuz hala 
geçerliliğini korumaktadır. 
 
2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanan fakat dünyadaki olumsuz 
ekonomik gelişmeler nedeniyle bekletilen şirketimizin kısmi bölünme süreci tekrar başlatılmış 
olup, bu toplantımızda siz ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. 

Dünya ekonomisinde yaşanan derin krizle birlikte ana pazarlarımızdaki tüketim daralmalarına 
bağlı olarak ciddi bir şekilde yoğunlaşan rekabet, önümüzdeki dönemlerde artarak devam 
edecektir. Bu ortamda firmamız yenilikçilik ve etkin pazarlama suretiyle yeni pazarlara ulaşma 
stratejisine devam ederken aynı zamanda tasarruf ve verimlilik önlemlerini azami ölçüde 
kullanmak suretiyle de rekabetçi kalmaya devam edecektir.  
 
İçinde bulunduğumuz bu önemli boyuttaki global ekonomik krizi en az kayıpla geçirmeye 
çalışacağız. 

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu 



 
 
 
 

 

 

A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler  

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket - Söktaş) pamuk ipliği, ham ve mamul 
kumaş üretimi, satışı ve tarımsal üretim faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Şirket üretim ve idari 
faaliyetlerini Söke, Aydın’daki tesislerinde sürdürmektedir. 

Şirket’in İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi,  Ege Serbest Bölgesi ve İstanbul 
Beyoğlu’nda üç  adet şubesi bulunmaktadır. Şirket’in genel merkezi ve kayıtlı ofis adresi 
Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No:54, 09201 Söke, Aydın’dır.  

Şirket,  Aydın’ın Söke ilçesinde ve Hindistan’ın Kolhapur şehrinde bulunan tesislerinde pamuk 
ipliği, ham ve mamul kumaş üretimi yapmaktadır. Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan 
tesislerinde de  buzağı ve süt üretimi yapmaktadır. Ayrıca, Şirket, 02 Şubat 2007 tarihinde 
Söke’de kurulan  Söktaş Pazarlama A.Ş.’nin (Bağlı Ortaklık) %99,99’una ve 15 Şubat 2007 
tarihinde Hindistan’da kurulan Soktas India Private Limited’in (Bağlı Ortaklık) %88,20’sine ve 12 
Nisan 2007 tarihinde Romanya’da kurulan Black Sea Blue Danube Rom SRL’nin (Bağlı 
Ortaklık) %100’üne sahiptir. 
 
Bağlı ortaklıklar: 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Söktaş’ın bağlı ortaklıkları ve nihai hisse 
oranları aşağıda sunulduğu gibidir. 
 
   İştirak ve oy hakkı 

 Kurulduğu 
ülke 

Başlıca 
faaliyetler 

31 Aralık 

2009 

31 Aralık 

2008 

     

Söktaş Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama %99,99 %99,99 
Söktaş India Private Limited Hindistan Tekstil %88,20 %88,20 
Black Sea Blue Danube Rom SRL Romanya Tarım, hayvancılık, 

tekstil, gıda 
%100,00 %100,00 

 
Şirket ve Bağlı Ortaklıkları birlikte “Grup” olarak anılacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 
 

Adı Soyadı                                    Görevi  
 
Muzaffer M. Kayhan Başkan 
Muharrem H. Kayhan Başkan Yrd., Murahhas Üye 
E. Hilmi Kayhan Başkan Yrd., Murahhas Üye 
Korkmaz İlkorur  Üye 
Vecdet Kayhan  Üye 
Levend Beriker Üye 
Yakup Güngör Üye 
 
A. Necati Gürel Denetçi 
M. Tevfik Göktepe Denetçi 

 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçiler, 9 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 
bir yıllık görev süresi için seçilmişlerdir. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı 
 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana 
Sözleşmesi’nin 9. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.  
 
B. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası ve Temettü   

Uygulamaları 
 
Dünya ekonomilerinde ve finansal piyasalarında 2008 yılında başlayan önemli boyuttaki 
daralma ve belirsizlik 2009 yılında da devam etmiştir. Genel tüketim ve perakendedeki daralma 
tekstilde kendini daha çok hissettirmiştir. Avrupa ülkelerinden özellikle İngiltere ve İspanya bu 
gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. 
 
Grubumuz oluşan bu olumsuz piyasa şartlarında gerekli önlemleri almak üzere pazarlama 
faaliyetlerini ve operasyonlarını düzenli gözden geçirmektedir. 
 
Devam eden yatırımlarımızla ilgili olarak bir değişiklik öngörülmemektedir. Bu kapsamda, 
Hindistan iştirakimizin yatırımı mevcut plan dahilinde tamamlanacaktır. 2010 ortasından itibaren 
ilave kapasite yatırımları için piyasalardaki gelişmeler izlenecektir. Türkiye’deki tekstil 
işletmemiz için yakın gelecekte önemli bir yatırım ihtiyacı öngörülmemektedir. Efeler Çiftliği’nde 
ise halıhazırda mevcut genç hayvan sürüsünün yetiştirilmesi için zorunlu olan yatırımlar 
yapılacaktır. 
 
Tekstil 
 
Hızlı gelişen uzak doğu piyasasına yakın olmak, bu piyasanın hem ihracat hem de yerel tüketim 
pazarına hizmet vermek üzere Hindistan’da kurulan tesis 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren ham 
kumaş, Mayıs 2009 ortası itibariyle de mamul kumaş üretimine başlamıştır. 
 
Hindistan’da ortaya çıkan üretim kapasitesi, Türkiye’deki mevcut işimize ek hacim sağlamıştır. 
Böylelikle, şirketimizin yüksek katma değerli gömleklik kumaş işinde kıtalararası bir kuruluş 
haline gelmiştir.  
 



 
 
 
 

 

 

Katma değeri yüksek “ipliği boyalı gömleklik kumaşta dünya lideri olmak” vizyonumuz 
geçerliliğini korumaktadır. 
 
Şirketimiz, amacı “10 yılda 10 dünya markası yaratılması” olan dünyanın ilk ve tek devlet 
destekli markalaşma programı Turquality Destek Programına Söktaş markasıyla kabul 
edilmiştir. 
 
Süt Hayvancılığı 
 
Aydın İli Germencik Mevkii’nde kurulan Efeler Çiftliği’nde dört yıllık yatırım süresi sonunda 2008 
yılının Nisan ayında üretim başlamıştır. 2009 yılının son çeyreğinde 2.500’e ulaşan sağmal inek 
sayısının organik büyümeyle 2010 yılının son çeyreğinde 3.000 adede çıkması beklenmektetir. 
 
Genel Değerlendirme – Tamamlanan ve Faaliyete Geçen İki Yatırım 
 
Grubumuz süt hayvancılığı ve Hindistan’da kumaş üretimi yatırımlarını tamamlamış, süt 
hayvancılığı ve Hindistan’da satışlar sırasıyla 2008 ve 2009 ilk yarısında başlamıştır. 
 
31 Aralık 2009 itibariyle bu iki alanda yapılan sabit yatırım toplamı yaklaşık 88 milyon USD’ye 
ulaşmıştır.  
 
Grubun toplam sabit yatırımlarının yıllar itibariyle seyri aşağıdaki gibidir: 
 

 2008 2009  
2010 

(Beklenen) 
USD milyon 61,5 14,3 6,1 

 
2010 yılından itibaren bu iki yatırımdan geri dönüşlerin aşağıdaki nedenlerden dolayı hızlanması 
beklenmektedir: 
 
- Azalan yatırım ihtiyacı, 

- Hindistan’daki iştirakin yatırım dönemi etkilerinden uzak ilk tam operasyon yılı 2010 olması, 

- 2009 yılında ciddi düşüş yaşayan fakat yılın son çeyreğinde yükselen ham süt fiyatının 2010 
yılının en azından ilk yarısında kuvvetli seyrinin devam etmesi. 

 
2010 Yılı Yatırım Tahmini 
 
Beklenen yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
 

 
USD 

milyon 
Açıklama 

Tekstil (Türkiye) 0,7 Bakım, tamir, vb 
Tekstil (Hindistan) 0,5 Mevcut plan dahilinde kapasite artışı 
Süt hayvancılığı 4,9 Genç hayvan büyütme, barınak 
TOPLAM 6,1  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Temettü Uygulaması 
 
Grubumuzun kamuya açıklanmış kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:  
 
“Yürürlükteki mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir 
kardan 30% oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktır. Bu politika, yurt içi ve dışı 
ekonomik ve piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim 
Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir”. 
 
9 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucu Şirketimiz, imtiyazlı hisse 
senetlerine nakit olarak 103.320 TL ödenmesine ve geriye kalan 2008 yılı dönem karının 
bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına karar vermiştir. Bedelsiz hisse senedi olarak 
dağıtılacak 2008 yılı birinci ve ikinci temettü tutarlarına istinaden, çıkarılmış sermayesinin 
12.000.000 TL'den 13.560.000 TL'ye yükseltilmesine;arttırılan 1.560.000 TL'nin, SPK'nın Seri XI 
No:29 Tebliği esasları uyarınca hazırlanan mali tablolara göre tamamının 2008 Yılı karından 
karşılanmasına ve arttırılan 1.560.000 TL'lik sermayeyi temsilen (B) grubu hisse senetlerinin 
ihracına ve bunların ortakların hisseleri oranında, bedelsiz olarak, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı'nın hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili hükümleri gereğince kayden 
dağıtılmasına karar vermiş ve kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin 
müşteri alt hesaplarına 29 Haziran 2009 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 
 
Şirketin 31.12.2009 itibari ile 194.861 TL (31 Aralık 2008 – 190.752 TL) ortaklara temettü borcu 
bulunmaktadır. 
 
C. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları  
 

Grubumuz, 2008 yılında ve 2009 yılında yatırım faaliyetlerini, yarattığı kaynaklardan ve uzun 
vadeli kredileriyle finanse etmiştir. 
 
International Finance Corporation (IFC) ile Hindistan’daki iştirakimiz 18.2 milyon USD 
eşdeğerinde üç yılı ödemesiz 11 yıl vadeli proje kredisi, mevcut işlerinin ve stratejik 
yatırımlarının finansmanı için ise, Türkiye’deki ana şirketimiz 25 milyon USD eşdeğerinde üç yılı 
ödemesiz toplam sekiz yıl vadeli kredi sözleşmeleri 2007 Kasım ayında imzalanmıştır. 31 Aralık 
2009 tarihi itibariyle 8,9 milyon USD eşdeğerinde IFC kredisi kullanmıştır. 
 
Hindistan’daki iştirakimizin IFC haricinde üç ayrı Hint bankasından kullandığı uzun vadeli yatırım 
kredisi toplamı da 18,6 milyon USD eşdeğerine ulaşmıştır. 
 
Hindistan’daki iştirakimizin sermaye işlemleri tamamlanmış olup, IFC’nin payı 11,8% olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
Grubumuz, 2009 yılında işletme sermayesi ihtiyacı ve piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle 
oluşabilecek likidite riskine karşılık 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 16,2 milyon USD eşdeğerinde 
kısa vadeli kredi kullanmış olup, aynı tarih itibariyle banka mevduat hesapları bakiyesi ise    
11,4 milyon USD eşdeğerindedir. 
 
Risk Yönetimi Politikaları (Faiz) 
 
Faiz riski yönetimi ve finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak düşük seyreden 
oranlardan faydalanmak amacıyla, IFC ‘den ve TSKB’den Türkiye’deki şirkete alınan değişken 
faizli uzun vadeli kredilerin faiz oranlarını sabitlemiştir. Faiz oranı sabitlenen kredilerin özeti 
aşağıda sunulmuştur: 



 
 
 
 

 

 

 
Banka Mevcut bakiye Önceki değişken oran Sabitlenen faiz oranı Son vade yılı 
     
IFC 13.3 milyon ABD Doları 6 aylık Libor %2,76 2016 
IFC 8.1 milyon Euro 6 aylık Euribor %2,93 2016 
TSKB 8.9 milyon Euro 6 aylık Euribor %2,34 2014 
 
Risk Yönetimi Politikaları (Döviz) 
 
Grubumuz, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle aşağıdaki forward kontratlarına sahiptir: 

 
Vade aralığı Parite aralığı Kontrat tipi İşlemler Toplam tutar Para birimi 

      
1 ile 3 ay 1,5595-1,5630 Forward TL satar USD alır 1.000.000 USD 
 

D. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer 
Hususlar 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 27 Ekim 2009 tarihli kararı sonrasında sermaye artışı 
gerçekleştirilen Soktas India Private Limited isimli iştirakimizin ödenmiş sermayesinin dağılımı 
aşağıdaki şekilde oluşmuştur:  
 
Ortaklar Hisse adedi İştirak oranı 
   
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 90.545.223 88,20% 
IFC 12.113.760 11,80% 
   
Toplam 102.658.983 100,00% 
 
Bağlı ortaklığımız Soktas India’nın uzun vadeli yatırım kredilerinin teminatı olarak ilgili banka ve 
finansman kuruluşlarına verdiği garantilerinin toplamı 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yaklaşık 37 
milyon  USD eşdeğerine ulaşmıştır, ancak  31 Aralık 2009  tarihi itibariyle Soktas India ilgili uzun 
vadeli yatırım kredilerinin yaklaşık 27,5 milyon USD  eşdeğerindeki kısmını kullanmıştır. 
 
Şirketimizin, 15 Aralık 2009 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Black Sea Blue 
Danube Rom S.R.L. unvanlı iştirakimize 15.12.2009 tarihine kadar gönderilmiş olan 860.000 
Euro ve 930.000 USD tutarındaki avansların iştirakimizin sermayesine eklenmesine, bu 
kapsamda Black Sea Blue Danube Rom S.R.L. unvanlı iştirakimiz sermayesinin ödenen söz 
konusu avansların Romanya Leyi karşılığı kadar artırılmasına karar verilmiştir. 
 
E. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği 

yönetim kurulu kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen 
önemli olaylar 

 
Grup, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra mevcut forward kontratlarına ek olarak aşağıdaki 
kontratları yapmıştır. 
 
Vade aralığı Kur aralığı Kontrat tipi İşlemler Toplam tutar Para birimi 
      
1 ile 3 ay 1,3506 - 1,3565 Forward EUR Satar USD Alır 4.880.000 USD 
3 ile 6 ay 1,3551 - 1,3561 Forward EUR Satar USD Alır 1.850.000 USD 
 



 
 
 
 

 

 

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri 
Sendikası (TEKSİF) arasında şirketimizin de içinde bulunduğu işyeri ve işletmeler için XXII. 
dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri 15 Şubat 2010 tarihi itibariyle fiilen başlamıştır.  
 
Şirket, 19 Mart 2009 tarihli yönetim kurulu toplantısında, tekstil ve tarım-süt hayvancılığı 
işletmelerine ait mal varlığı unsurlarının yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis edilerek kısmi 
bölünmesine ve kısmi bölünme işlemlerine 30 Haziran 2010 tarihli Vergi Usul Kanunu’na göre 
hazırlanmış mali tabloları üzerinden başlanması  yönünde karar almış olup, sözkonusu kararın 
2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantında 
hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir.  
 
F. Grup’un gelişimi hakkında yapılan öngörüler 
 

Dünya ekonomisinde yaşanan derin krizle birlikte ana pazarlarımızdaki tüketim daralmalarına 
bağlı olarak rekabette ciddi bir yoğunlasma gerçekleşmiştir. Global ekonomik krizin etkisi ile 
özellikle dış pazarlarda önümüzdeki dönemde de rekabet artarak devam edecektir.Bu ortamda 
firmamız yenilikçilik ve etkin pazarlama suretiyle yeni pazarlara ulaşma stratejisine devam 
ederken aynı zamanda tasarruf ve verimlilik onlemlerini azami ölçüde kullanmak suretiyle de 
rekabetçi kalmaya devam edecektir.  
 

Tekstil (Türkiye) 
 
Dünya piyasalarındaki gelişmeler ışığında 2009 yılı satış hacminin 2010 yılında da benzer 
seviyesini koruyacağı beklenmektedir.  
 
Tekstil (Hindistan) 
 
Ham kumaş üretimi Ocak, mamul kumaş üretimi ise Mayıs ayında başlamış olan iştirakimizin 
toplam kumaş satışları Aralık 2009 sonu itibariyle 3 milyon metreye ulaşmıştır. Toplam kumaş 
satışlarının 2010 yılında 5.5 milyon metreye ulaşması beklenmektedir. 
 
Terbiye tesisi kurulması öncesindeki üretimlerin Türkiye’deki ana şirkete sevkedilmesi 
nedeniyle, bu tür grup içi satışların Hindistan satışları içindeki payı 2009’da 41% oranında 
gerçekleşmiştir. Bu oranın 2010 yılında 10% civarına inmesi beklendiğinden, Hindistan 
tesisindeki satış artışının konsolide ciroya olumlu katkısı da 2010 yılında görülecektir. 
 
2010 yılının ilk çeyreğinde 5.8 milyon metre üretim kapasitesine ulaşacak tesise ilave yatırımlar, 
gelişmelere göre etaplar halinde devam edecektir. Dört-beş yıllık bir süreçte 12 milyon metrelik 
mamul kumaş kapasitesi planlanmaktadır. 
 
Süt Hayvancılığı 
 
2008 yılının Nisan ayında üretime başlayan Efeler Çiftliği’nde süt satışı aşağıdaki şekilde 
seyretmektedir: 
 

 2008 2009  2010 (Beklenen) 
Bin ton 10 21,5 27,3 

 
2008 yılının son çeyreğinden itibaren düşen süt fiyatları 2009’un üçüncü çeyreğinden itibaren 
artış göstermiştir. Düşüş trendi öncesi seviyesinin üzerine çıkan mevcut fiyatların bu seviyelerde 
devam etmesi, bununla birlikte yem giderlerinin de mevcut seviyesini seyretmesi 
beklenmektedir. 



 
 
 
 

 

 

31 Aralık  2009 İtibariyle Finansal Sonuçların Değerlendirmesi ve Beklentiler 
 
Özet görüntü aşağıdaki şekildedir: 
 

Konsolide 
(Milyon TL) 

30 Eylül 2009 
(Kümülatif) 

2009 Dördüncü 
Çeyrek 

31 Aralık 2009  
(Kümülatif) 

Satışlar 81,5 36,3 117,8 
Brüt Kar Marjı 25% 31,1% 26,9% 
EBITDA 14,3 13,1 28,0 
Net Kar -5,3 7,5 2,1 
    
Amortisman 12,9 5,2 18,1 

 
Konsolide 

(Milyon TL) 
31 Aralık 2009  

(Kümülatif) 
31 Aralık 2008  

(Kümülatif) 
Değişim (%) 

Satışlar 117,8 125,2 -6% 
Brüt Kar Marjı 26,9% 33,8% - 
EBITDA 28,0 28,6 -2% 
Net Kar 2,1 6,6 -%68 
    
Amortisman 18,1 13,4 %35 

 
2009 yılının son çeyreğine bakıldığında, Türkiye’deki tekstil fabrikasının mevsimsel satış artışı, 
tarımda süt fiyatlarının yükselmesi, Hindistan’daki tekstil fabrikasının satışlarının artması ve son 
çeyrekte elde edilen diğer gelirlerinin de etkisiyle karlılıkta artış olmuştur. 
 
2008 yılı ile kıyaslandığında ise net karlılıktaki azalmanın temel sebepleri aşağıdaki gibidir; 
 
- Global ekonomik ile gelen talep daralması sebebiyle Türkiye’deki tekstil fabrikasının 
satışlarında azalması  ve bu durumun marjları olumsuz etkilemesi, 
 
- Hindistan’daki tekstil fabrikasının 2009 yılında operasyona başlamasıyla, yatırım, amortisman, 
finansman ve kuruluş masraflarının kar zarara yansıması. 
 
Karlılıkta yaşanan düşüşe rağmen EBITDA’nın aynı seviyelerde kalmasının temel sebebi ise 
son çeyrekte elde edilen diğer gelirlerdir. 
2010 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’deki tekstil işinde mevsimsel satış düşüklüğü görülecektir. 
Diğer taraftan Hindistan’daki iştirakimiz tam kapasite çalışmakta olup, Söktaş Türkiye’nin alım 
desteği olmaksızın üç aylık sipariş doluluğu vardır. 
 
G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 
 

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensipler kısmen uygulanmaktadır. Alt bölümlerde 
gerekçelerine yer verilmiştir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu 
değildir. 

 
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 

 
2. Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar 

Hakkında Seri: IV No: 41 sayılı Tebliğ'in “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” başlıklı 7. 
maddesi kapsamındaki görevleri halıhazırda yerine getiren Şirketimiz Mali İşler 



 
 
 
 

 

 

Koordinatörlüğü bünyesinde “Yatırımcı İlişkileri Birimi” oluşturulmuş ve Mali İşler 
Koordinatörü N. Fadıl Erten bu birimin yönetimiyle görevlendirilmiştir. 

 
3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine 

uygun olarak özel durum açıklamaları ile KAP – Kamuyu Aydınlatma Platformu ve IMKB 
vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır. 

 
Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 
4. Dönem içinde 09 Nisan 2009 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı 75% nisapla 

yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. 
ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de yerel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet 
yapılmıştır. 

 
Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezimizde pay sahiplerinin 
incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul’da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını 
kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir. 

 
Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki 
kararların Genel Kurul tarafından alınmasına yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. 
Şirketi, pay sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden, ayrıca Genel 
Kurul toplantıları nedeniyle karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı şirketin 
ve dolayısıyla pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür 
kararların Yönetim Kurulu’nca alınması daha uygun görülmüştür. Genel Kurul tutanakları 
şirketimiz merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır. 

 
5. A ve B grubu her hissenin bir oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. 

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır. 
 
6. Kar dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine 

uygun olarak yapılmaktadır. A grubu hisselere “birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan 
kar üzerinden 2%” oranında kar payı imtiyazı vardır. 

 
Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

 
Şirketin kamuya açıklanmış kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir: “Yürürlükteki mevzuat 
ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan 30% 
oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktır. Bu politika, yurt içi ve dışı ekonomik 
ve piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu 
tarafından her yıl gözden geçirilebilir”. 

 
7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. 
 

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 
 
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.’de belirtildiği şekilde bir politika söz 

konusu dönem sonu itibariyle oluşturulmamakla birlikte, şirketi ilgilendiren ve kamuyla 
paylaşılması gereken bilgileri oluştuğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve 
bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak 
algılanmakta ve uygulanmaktadır. 

 



 
 
 
 

 

 

9. Dönem içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 30 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu 
özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB ek açıklama istememiştir. Şirketimiz hisse 
senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.  

 
10. Şirketimizin internet sitesi adresi www.soktas.com.tr ‘dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 

II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilerden yıllık faaliyet raporları, bilgilendirme politikası 
ve periyodik mali tablo ve raporlar internet sitemizde yer almaktadır. 

 
11. İMKB’nin istediği FORM B hazırlanarak ortaklık yapısı borsaya gönderilmektedir. 
 
12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi SPK Seri VIII No:54 Tebliği 

hükümlerince oluşturulmuş olup bu listede yer alan kişiler bu bilgilerle ilgili olarak kanun 
ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri,  bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz 
dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar edilmiştir. 

 
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 

 
13. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde karşılıklı 

görüşmelerde bilgilendirilmektedir. 
 
14. Hissedarlarımız haricinde şirketin menfaat sahiplerinden kimse yönetimde 

bulunmamaktadır. 
 
15. Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer görevlerde mümkün olduğu kadar üniversite 

mezunlarını istihdam etmeye özen göstermektedir. Tüm çalışanlarımıza, işlerini daha iyi 
yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri yönünde şirket içi ve dışı eğitim imkanları 
sürekli sunulmaktadır. Öneri sistemi ve kalite çemberleri sayesinde tüm çalışanlarımızın 
kendilerini, önerilerini ifade edebilme platformları oluşturulmuştur. Ayrımcılık konusunda 
çalışanlarımızdan bir şikayet alınmamıştır. Endüstriyel ilişkiler açısından sendikal 
temsilcilik vardır. 

 
16. Ürün geliştirmesi, hizmet kalitesinin artırılması, daha kısa terminlerde çalışılarak müşteri 

memnuniyetinin artırılması, yeni müşteri pazarlarının bulunması pazarlama politikamızın 
başlıcalarını oluşturmaktadır. 

17. Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak 
değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların 
yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır. 

 
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 

 
18. Muzaffer M. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkanı (icracı olmayan) 

Muharrem H. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye (icracı) 
E. Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye (icracı) 
Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) 
Vecdet Kayhan, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) 
Levend Beriker, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) 
Yakup Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan) 
 
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme 
bulunmamaktadır. 

 



 
 
 
 

 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde 
herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur. 

 
19. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ilgili maddelerinde yer 

alan niteliklerle örtüşmektedir. 
  

Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar 
bulunmamaktadır. 
 

20. Şirketimizce tespit edilmiş olan misyon, öz değerler ve vizyonumuz aşağıdadır: 
 

Misyonumuz: Sektör lideri olanları her alanda aşabilecek mükemmeliyete erişmek 
Öz değerlerimiz: - Her bir paybdaşı için ve her alanda bir güven müessesesidir  -  Yöreye 
karşı sorumluluk   
Vizyonumuz: İpliği boyalı gömleklik kumaşta dünya lideri olmak.  

 
21. Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı 

kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde, geriye kalan kısmı için ise periyodik 
raporlamalar ile takip ve yönetim yapılmaktadır. 

 
22. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde 

kısmen yer verilmiştir. 
 
23. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 

belirlenmektedir. Dönem içinde 20 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup 29 adet 
Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. 

 
Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı 
bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir.Kurumsal Yönetim 
İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım 
sağlanmaktadır. 

 
24. 1 Ocak – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyelerine kira, yazılım lisans 

bedeli ve danışmanlık hizmeti  karşılığı olarak toplam 228.881 TL ödeme yapılmıştır. 
Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda 
Yönetim Kurulu Üyelerine işlem yapma hakkı tanınmıştır. 

 
25. Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse 

şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. 
 
26. Yönetim Kurulu içinde denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu 

bünyesi içinde başkaca komiteler oluşturulmamıştır. 
 
27. Yönetim Kurulu üyeleri için sağlanan haklar, şirket Ana Sözleşmesi hükümleri 

çerçevesindedir.  
 

İcracı Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. 
 

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. 
Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ve 
yöneticilerinin bu yönde bir talepleri de zaten olmamıştır. 



 
 
 
 

 

 

 
H. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 
 
Tekstil 
 
Katma değeri yüksek mallarla hazırlanan “hazır servis” programlarının içeriklerinin devamlı 
olarak gelişimi sağlanmakta, tüm dünyada tanıtım ve dağıtım faaliyetleri arttırılmaktadır. Hazır 
servislerle hızlı ve küçük metrajlarda ürün sunulması sonucu küçük/orta büyüklükteki 
müşterilere satışlarda artış sağlanmaktadır. 
 
Güçlü, etkin ve geniş bir enternasyonel pazarlama ağı için faaliyetlere devam edilmektedir.  
 
Global müşteri portföyünün arttırılması için önemli kumaş fuarlarına katılımlara devam 
edilmektedir. 01 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında katıldığımız fuarların listesi 
aşağıdadır: 
 

- Fransa – Premiere Vision Paris 
- A.B.D. – Premiere Vision Preview New York  
- İtalya – Söktaş Ürün Tanıtımı Organizasyonu / Milano  
- Almanya – Munich Fabric Start 
- Çin – İntertextile Shanghai 

 
Kısa terminlerle pazara hızlı cevap verilmesi stratejimizde kilit noktalardan biri olup termin 
hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler 
yapılmaktadır. 
 
Şirketimiz, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri 
kapsayan ve kendi sektöründe dünya markalarıyla rekabete girebilecek, iş süreçleri üst 
seviyelerde, gerçekçi hedefleri olan şirketlerin dahil edildiği Turquality programında yer 
almaktadır. 
 
Sezonluk kolleksiyonlar ve hazır servis programları yanısıra yaratıcı ortaklıklar kurulmak 
suretiyle müşterilere özel kolleksiyonlar da oluşturulmaktadır.  
 
Tarım 
 
Süt Hayvacılığı işletmemiz T.C. Ziraat ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2009 tarihinde 
yayınlanan 2009/44 numaralı “Hayvancılığın Desteklenmesi hakkında uygulama esasları tebliği” 
kapsamında yapılan test ve incelemeler sonunu 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle “Hastalıktan Ari 
İşletme Sertifikası” almıştır. 
 
I. Dönem İçinde Esas Sözleşme Yapılan Değişiklikleri ve Nedenleri 
 

Ocak–Aralık  2009 dönemimde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.  
 
J. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı  
 
9 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucu Şirketimiz, bedelsiz hisse senedi 
olarak dağıtılacak 2008 yılı birinci ve ikinci temettü tutarlarına istinaden, çıkarılmış sermayesinin 
12.000.000 TL'den 13.560.000 TL'ye yükseltilmesine;arttırılan 1.560.000 TL'nin, SPK'nın Seri XI 
No:29 Tebliği esasları uyarınca hazırlanan mali tablolara göre tamamının 2008 Yılı karından 
karşılanmasına ve arttırılan 1.560.000 TL'lik sermayeyi temsilen (B) grubu hisse senetlerinin 



 
 
 
 

 

 

ihracına ve bunların ortakların hisseleri oranında, bedelsiz olarak, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı'nın hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili hükümleri gereğince kayden 
dağıtılmasına karar vermiş ve kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin 
müşteri alt hesaplarına 29 Haziran 2009 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 
 
K. Faaliyet Gösterilen Sektörler İçerisindeki Yer 
 
Tekstil 
 
Şirketimiz, bu güne kadar ihracat piyasalarında kazandığı deneyim, son yıllarda katma değeri 
yüksek ürünler için yaptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetlerine verdiği önem sayesinde, 
satışlarının çoğunluğunu ihracat pazarlarına gerçekleştirmektedir. Firmamız servis, termin ve 
yaratıcılık konusunda koymuş oldugu hedefler doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklik 
kumas firmaları arasında yer almakta ve müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları 
bulunmaktadır. 
 
Satış performansımızda katma değeri yüksek olan kumaslara yönelme, ürün çeşitlendirmesi, 
pazarlama ağının genişletilmesi ve imaj calışmaları ile geliştirilen yeni pazarların olumlu etkisi 
vardır.  
 
Ayrıca, Hindistan yatırımı da yeni pazar ve müşteri gruplarına ulaşmamızı sağlamıştır.  
 
Süt Hayvancılığı 
 
İşletmenin kapasitesi, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük çiftliklerinden bir tanesi olacak seviyeye 
ulaşmıştır. Ortalama süt verimi tatminkar olup, süt kalitesi son derece yüksektir. 
 
 
 
L. Teşviklerden Yararlanma Durumu 

 
Tekstil (Türkiye) 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle iki adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur. 
 
26 Haziran 2007 tarihinde alınan bir adet Teşvik belgesi kapsamında sağlanan imkanlar 
aşağıdaki gibidir: 
 

- KDV istisnası 
- 100% gümrük muafiyeti 
 

17 Nisan 2006 tarihinde alınan bir adet Yatırım Teşvik belgesi kapsamında sağlanan imkanlar 
aşağıdaki gibidir: 

 
- KDV istisnası 
- 100% gümrük muafiyeti 
 

Şirketimiz, 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi  ve TURQUALITY® ‘nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde 
TURQUALITY® destek programı kapsamındadır. Bu kapsamda başta yurt dışındaki 
markalaşma odaklı harcamalarımız olmak üzere, organizasyonel ve operasyonel 
yetkinliklerimizi artırmak amacıyla yaptığımız faaliyetler desteklenmektedir. 



 
 
 
 

 

 

 
Tekstil (Hindistan) 
 
Şirket’in bağlı ortaklıklarından Soktas India,  Hindistan hükümeti tarafından tekstil faaliyetlerini 
ve ihracatı geliştirmeye yönelik verilen teşvikler kapsamında aşağıdaki imkanlardan 
yararlanmaktadır; 
 
-  Hint bankalarından alınan uzun vadeli yatırım kredileri üzerinden %5 faiz iadesi, 
 
-  Teşvik kapsamında yer alan makine ve ekipman yatırımlarının fatura bedelinin %10’ unun                       
iadesi, 
 
-  Yapılan ihracatların FOB değeri üzerinden %5.3 oranında  teşvik ödemesi. 
 
Soktas India’ nın makine ve ekipman yatırımı ile ilgili aldığı teşvik tutarı olan 1.297.030 TL (31 
Aralık 2008: 1.084.405 TL), söz konusu makine ve ekipmanların faydalı ömrüne eşdeğer 
sürede ilgili dönemler boyunca gelir olarak finansal tablolarına yansıtılmaktadır. 
 
Tarım 
 
T.C. Ziraat ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan 2009/44 
numaralı “Hayvancılığın Desteklenmesi hakkında uygulama esasları tebliği” kapsamındaki 
teşviklerden yararlanmaktadır. 
 
 
 
M. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler  
 
Ocak-Aralık 2009 döneminde üretim ve satış rakamlarımız aşağıdaki gibidir: 

 
Üretim Miktarı 31.12.2009 31.12.2008 Değişim %’si 

Mamul Kumaş (km)  10.079 11.945 -16% 
Süt (ton) 22.249 10.584 110% 
    
Satış Miktarı 31.12.2009 31.12.2008 Değişim %’si 
Mamul Kumaş (km)  10.559 12.013 -12% 

Süt (ton) 21.467 10.044 114% 

 
01 Ocak 2009 – 31Aralık 2009 tarihleri arasında Grubun ihracatı yaklaşık 30 milyon EUR 
tutarındadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

N. Bölümlere Göre Raporlama 
 

a) İş Kolu Bölümü 
 
31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihleri itibariyle iş kolu bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 
 
  31 Aralık 2009 
 Tekstil Tarım Eliminasyon Grup 
     
Satışlar 98.263.364 19.555.251 - 117.818.615 
      
Satış gelirleri (net) 98.263.364 19.555.251 - 117.818.615 
     
Brüt kar 30.075.273 1.600.883 - 31.676.156 
     
Yatırım harcamaları 13.004.529 7.078.808 - 20.083.337 
     
Nakit çıkış gerektirmeyen giderler     
Amortisman ve itfa payları  12.812.060 5.235.018 - 18.047.078 
Kıdem tazminatı karşılığı  2.701.883 44.344 - 2.746.227 
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri) (3.618.000) 129.676 - (3.488.324) 
Diğer 7.102.453 3.099.183 - 10.201.636 
      
 18.998.396 8.508.221 - 27.506.617 
      
Toplam varlıklar 248.302.025 63.957.298 (39.197.966) 273.061.357 
     
Toplam yükümlülükler 135.366.223 60.491.331 (39.184.153) 156.673.401 
 
  31 Aralık 2008 
 Tekstil Tarım Eliminasyon Grup 
     
Satışlar 115.773.024 9.476.490 - 125.249.514 
      
Satış gelirleri (net) 115.773.024 9.476.490 - 125.249.514 
     
Brüt kar 40.901.121 1.388.551  42.289.672 
     
Yatırım harcamaları 60.211.394 29.097.241 - 89.308.635 
     
Nakit çıkış gerektirmeyen giderler     
Amortisman ve itfa payları  10.884.332 2.469.261 - 13.353.593 
Kıdem tazminatı karşılığı  2.352.416 31.892 - 2.384.308 
Ertelenmiş vergi gideri 357.558 965.672 - 1.323.230 
Diğer 4.693.617 - - 4.693.617 
      
 18.287.923 3.466.825 - 21.754.748 
      
Toplam varlıklar 253.243.273 63.620.479 (37.963.643) 278.900.109 
     
Toplam yükümlülükler 137.921.479 33.285.006 (2.332.710) 168.873.775 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
Tekstildeki karlılık azalmasının ana nedenleri aşağıdaki gibidir: 
 

- Hindistan’daki iştirakimizin 2009 yılı içinde üretime geçmesi nedeniyle oluşan yatırımla 
ilgili amortisman vb kuruluş zararları, 

 
- Türkiye’deki işletmemizde satış azalmasının marjlara etkisi. 

 
Türkiye’deki satışlarda bir büyüme öngörülmemekte, Hindistan’daki iştirakimizin 2010’da 
artacak satışlarının karlılığa olumlu katkısı beklenmektedir. 
 
Tarım bölümünde süt fiyatlarında yaşanan düşme, 2009 yılının ilk yarısını olumsuz etkilemiştir. 
Yılın ikinci yarısında başlayan fiyatlardaki artış trendinin karlılığa olumlu katkısı olmuştur. Süt 
fiyatlarının bugünkü seviyelerini korumasına bağlı olarak karlılığın da önümüzdeki dönemde 
artması beklenmektedir. Ayrıca, et fiyatlarındaki geçmişe göre yüksek seviyenin, erkek buzağı 
satışları üzerinden karlılığa olumlu katkı yapması beklenmektedir. 
 
b) Coğrafi Bölüm 
 
 

31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihleri itibariyle işletme bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2009 
 Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon Grup 
     
Satışlar  109.583.248   14.565.209   (6.329.842)  117.818.615  
Bölüm içi satışlar  62.274.048   -     (62.274.048)  -    
      
Satış gelirleri (net)  171.857.296   14.565.209   (68.603.890)  117.818.615  
      
Toplam varlıklar 269.065.133 89.298.564  (85.302.340) 273.061.357 
     
Toplam yükümlülükler 155.429.505 64.241.866  (62.997.970) 156.673.401 
 
  31 Aralık 2008 
 Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon Grup 
 

    
Satışlar 125.280.616 - (31.102) 125.249.514 
Bölüm içi satışlar 69.888.209 - (69.888.209) - 
      
Satış gelirleri (net) 195.168.825 - (69.919.311) 125.249.514 
      
Toplam varlıklar 239.275.900 62.719.619 (23.095.410) 278.900.109 
     
Toplam yükümlülükler 129.220.222 44.877.322 (5.223.769) 168.873.775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
O. Üst Yönetim Kadromuz 
 

Teknik ve İdari Koordinatör ............................................ : Mehmet Yılmaz 
Mali İşler Koordinatörü .................................................... : Fadıl Erten 
Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü ........................... : Seyhan Aktemur 
Ticaret Müdürü................................................................ : Zeynep Demirel 
Muhasebe Müdürü .......................................................... : Bora İmamoğlu 
İç Denetim ve Raporlama Müdürü................................... : Özgür Özinan 

       Dokuma Müdürü ............................................................. : Alper Aktemur 
Terbiye Müdürü............................................................... : Zehra Kocatürk 
Kalite Güvence Müdürü................................................... : Bora Karakaş 

 
 
P. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara 

Sağlanan Haklar 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle grubumuzda çalışan sayısı aşağıdaki şekildedir: 
 

Tekstil (Türkiye) 954 
Tekstil (Hindistan) 635 
Süt hayvancılığı 102 
Toplam 1.687 

 
 
Tekstil (Türkiye):  
 
Bağlı bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örme ve 
Giyim Sanayi İşçileri Sendikası arasında 09.09.2007 tarihinde 01.04.2007-31.03.2010 dönemi 
için geçerli olacak 21. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.  
 
Sözleşme hükümlerine göre, taraf sendika üyesi çalışanlarımızın: 
 

- 31.03.2007 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 01.04.2007 tarihinden geçerli 
olmak üzere %4 oranında, 

- 30.09.2007 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 01.10.2007 tarihinden geçerli 
olmak üzere %5 oranında,  

- 31.03.2008 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 01.04.2008 tarihinden geçerli 
olmak üzere %4 oranında, 

- 30.09.2008 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 01.10.2008 tarihinden geçerli 
olmak üzere %4 oranında, 

- 31.03.2009 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 01.04.2009 tarihinden geçerli 
olmak üzere %4 oranında, 

- 30.09.2009 tarihinde almakta oldukları brüt ücretlerine 01.10.2009 tarihinden geçerli 
olmak üzere %4 oranında zam yapılmıştır. 

 

Maaşlı personelimizle ilgili ise 2010 Yılı 1. dönem için %4 oranında standart zam 
öngörülmüştür. Ancak iş değerlendirmeleri ve atamalar sonucu  bu oranın üzerinde zam yapılan 
çalışanlarımız da olmuştur. 
 



 
 
 
 

 

 

Q. Ocak-Aralık  2009 Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar  
 
Ocak-Aralık 2009 dönemi içinde yapılan bağış tutarı 236.975 TL’dir. 
 
R. Ortaklık Yapısı 

 
Şirket’in 31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir: 
 
 
  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 Hisse grubu Tutar % Tutar % 
      
Kayhan Holding A.Ş. B 2.872.517 21,18 2.542.050 21,18 
Arife Seyda Kayhan A-B 1.356.000 10,00 934.112 7,78 
Gönen Kayhan A-B 1.206.721 8,90 1.067.895 8,90 
Muharrem H. Kayhan A-B 1.118.617 8,25 1.699.453 14,16 
E. Hilmi Kayhan A-B 1.117.768 8,24 1.698.702 14,16 
Diğer  A-B 5.888.377 43,42 4.057.788 33,81 
      
  13.560.000 100,00 12.000.000 100,00 
 
 

S. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler 
 
Şirket’imizin İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, Ege Serbest Bölgesi  ve İstanbul 
Beyoğlu’ nda üç adet şubesi bulunmaktadır. 
 
Şirket’imizin Aydın/Germencik ilçesinde süt hayvancılığı tesisi bulunmaktadır. Ayrıca, 
Şirketimizin Söke’de kurulan  Söktaş Pazarlama A.Ş., Hindistan’da kurulan Soktas India Private 
Limited ve Romanya’da kurulan Black Sea Blue Danube Rom SRL bağlı ortaklıklarıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

T. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri 
 

Özet Konsolide Bilanço (TL'Milyon) 31.12.2009 31.12.2008 
   
Dönen Varlıklar 82,3 90,9 
Duran Varlıklar 190,7 188,0 
Aktif Toplamı 273,1 278,9 
Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar 59,4 66,9 
Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar 97,3 102,0 
Özkaynaklar 116,4 110,0 
Pasif Toplamı 273,1 278,9 
Net Finansal Borçlar 132,3 120,9 
      

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL'Milyon) 31.12.2009 31.12.2008 
   
Net Satışlar 117,8 125,2 
Satışların Maliyeti -86,1 -83,0 
Brüt Kar 31,7 42,3 
Faaliyet Giderleri -26,8 -26,9 
Diğer Gelirler / (Giderler) (Net) 5,0 -0,2 
Faaliyet Karı (EBIT) 9,9 15,2 
Finansman Gelirleri / (Giderleri) (Net) -10,0 -7,4 
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/ (Zarar) -0,1 7,8 
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı -1,3 0,2 
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 3,5 -1,3 
Vergi ve Parasal Kazanç Sonrası Net Kar/ (Zarar) 2,1 6,6 
Azınlık Payları -0,3 0,0 
Net Kar / (Zarar) 2,1 6,6 
Amortismanlar 18,0 13,4 
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (EBITDA) 28,0 28,6 
   

Finansal Oranlar 31.12.2009 31.12.2008 
   
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 139% 136% 
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplam 57% 61% 
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar  135% 154% 
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı 48% 43% 
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar 114% 110% 

      

      
   
Finansman / Net Satışlar 8,5% 5,9% 
Brüt Kar / Net Satışlar 26,9% 33,8% 
Net Kar(Zarar) / Net Satışlar 1,8% 5,3% 
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar 8,4% 12,1% 
EBITDA / Net Satışlar 23,7% 22,8% 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

DİĞER HUSUSLAR 
 

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketimiz hisselerinin kapanış fiyatı, 2008 
yılı sonunda 2,41 TL iken 2009 yılı sonunda 3,78 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
- Son üç yıl içinde, 2007 yılında %15 (1,00 TL nominal hisse için 15 Kr) nakit, 2008 yılında 

%30 (1,00 TL nominal hisse için 30 Kr) nakit, 2009  yılında ise %13 (1,00 TL nominal hisse 
için 13 Kr) bedelsiz hisse verilmesi şeklinde temettü dağıtılmıştır. 

 



 
 

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle konsolide finansal 
tablolar ve bağımsız denetim raporu 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
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Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide bilanço 
(Para birimi –  Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

 (3) 

 
 
 
 
Varlıklar 

Dipnot  
referansları 

Cari dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

Geçmiş dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
    
Dönen varlıklar  82.346.041 90.912.959 
    
Nakit ve nakit benzerleri 4 17.128.782 20.831.013 
Finansal yatırımlar  - - 
Ticari alacaklar  6 22.494.577 23.763.967 
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar  - - 
Diğer alacaklar  8 87.596 53.042 
Stoklar  9 29.494.082 32.389.928 
Canlı varlıklar  12 37.426 11.323 
Diğer dönen varlıklar 10 13.103.578 13.863.686 
    
Duran varlıklar  190.715.316 187.987.150 
    
Ticari alacaklar  6 - - 
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar  - - 
Diğer alacaklar  8 - - 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar   - - 
Finansal yatırımlar 11 25.098 25.098 
Canlı varlıklar 12 15.072.240 15.000.787 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller   - - 
Maddi duran varlıklar  13 172.805.292 170.713.974 
Maddi olmayan duran varlıklar 14 958.006 500.663 
Şerefiye  - - 
Ertelenmiş vergi varlığı  - - 
Diğer duran varlıklar 10 1.854.680 1.746.628 
    
Toplam varlıklar  273.061.357 278.900.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 9 ile 55 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide bilanço 
(Para birimi –  Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

 (4) 

 
 
 
 
Yükümlülükler 

Dipnot 
referansları 

Cari dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

Geçmiş dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
    
Kısa vadeli yükümlülükler  59.417.391 66.900.236 
    
Finansal borçlar  5 43.062.493 32.532.373 
Diğer finansal yükümlülükler   - - 
Ticari borçlar     

-İlişkili kuruluşlara borçlar 7 313.040 219.554 
-Diğer ticari borçlar 6 10.614.019 29.725.073 

Diğer borçlar 8 2.697.473 3.242.356 
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar  - - 
Devlet teşvik ve yardımları  - - 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 18 984.587 168.184 
Borç karşılıkları 16 1.696.097 1.012.696 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 49.682 - 
    
Uzun vadeli yükümlülükler  97.256.010 101.973.539 
    
Finansal borçlar  5 89.279.236 88.339.440 
Diğer finansal yükümlülükler  15 477.172 2.498.629 
Ticari borçlar     

-İlişkili kuruluşlara borçlar 7 - - 
-Diğer ticari borçlar 6 165.853 229.795 

Diğer borçlar  34.039 - 
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar  - - 
Devlet teşvik ve yardımları 26 1.297.030 1.084.405 
Borç karşılıkları  - - 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 17 4.524.746 4.832.030 
Ertelenen vergi yükümlülüğü 18 1.477.934 4.989.240 
Diğer uzun vadeli yükümlülükler  - - 
    
Özsermaye    
    
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  116.387.956 110.026.334 
Ödenmiş sermaye 19 13.560.000 12.000.000 
Sermaye düzeltme farkları 19 28.098.548 28.098.548 
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi  - - 
Hisse senedi ihraç primleri  183.847 183.847 
Değer artış fonları 15 2.985.154 - 
Yabancı para çevrim farkları  1.709.304 695.347 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  9.616.565 9.542.033 
Geçmiş yıl kar/zararları  57.768.706 52.849.957 
Net dönem karı/zararı   2.465.832 6.656.602 
    
Toplam özsermaye ve yükümlülükler  273.061.357 278.900.109 

 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 9 ile 55 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide gelir tablosu 
(Para birimi –Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

 (5) 

 
 

 

Cari dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

Geçmiş dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

 Dipnot 
referansları 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

1 Ocak- 
31 Aralık 2008 

    
Sürdürülen faaliyetler    
    
Satış gelirleri (net) 22 117.818.615 125.249.514 
Satışların maliyeti (-) 22 (86.142.459) (82.959.842) 
    
Brüt kar  31.676.156 42.289.672 
    
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 23 (10.688.417) (11.661.970) 
Genel yönetim giderleri (-) 23 (16.079.665) (15.252.148) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  - - 
Diğer faaliyet gelirleri  24 6.319.241 1.329.249 
Diğer faaliyet giderleri (-) 24 (1.309.040) (1.524.501) 
    
Faaliyet karı  9.918.275 15.180.302 
    
Finansal gelirler 25 14.973.338 19.009.292 
Finansal giderler (-) 25 (24.988.652) (26.426.411) 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)  (97.039) 7.763.183 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)    
- Dönem vergi geliri/(gideri) 18 (1.254.122) 168.742 
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 18 3.488.324 (1.323.230) 
    
Sürdürülen faaliyetler dönem karı  2.137.163 6.608.695 
    
Durdurulan faaliyetler  - - 
    
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı  2.137.163 6.608.695 
    
Net dönem karı 20 2.137.163 6.608.695 
    
Dönem karının dağılımı    
    
Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım 20 2.465.832 6.656.602 
Azınlık payları 20 (328.669) (47.907) 
    
Ana ortaklık hissedarlarına ait hisse başına kazanç 
   (0,01 TL nominal bedelli hisse için – TL) 20 0,00158 

 
0,00487 

 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 9 ile 55 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide kapsamlı gelir tablosu 
(Para birimi –Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

 (6) 

 
 Cari dönem 

bağımsız 
incelemeden 

geçmiş 

Geçmiş dönem 
bağımsız 

incelemeden 
geçmiş 

 1 Ocak - 
31 Aralık 2009 

1 Ocak - 
31 Aralık 2008 

   
Dönem karı 2.137.163 6.608.695 
   
Diğer kapsamlı gelir / (gider)    
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 997.041 898.355 
   
Diğer kapsamlı gelir / (gider) (vergi sonrası) 3.134.204 7.507.050 
   
Toplam kapsamlı gelir / (gider) 3.134.204 7.507.050 
   
Toplam kapsamlı gelir/(gider)’in dağılımı   
Ana ortaklık payları 3.479.789 7.510.398 
Azınlık payları (345.585) (3.348) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayfa 9 ile 55 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide özsermaye değişim tablosu 
(Para birimi –Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

 (7) 

 

 Ödenmiş 
sermaye 

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları 
Hisse senedi 
ihraç primleri 

Değer 
artış 
fonu 

Yabancı 
para 

çevirim 
farkları 

Kardan 
ayrılan 

kısıtlanmış 
yedekler 

Geçmiş 
yıl 

karları 

Net 
dönem 

karı 

Ana ortaklığa 
ait 

özkaynaklar 
Azınlık 
payları 

Toplam 
öz sermaye 

            
31 Aralık 2007 bakiyesi 12.000.000 28.098.548 183.847 - (206.356) 8.651.458 46.979.697 10.615.561 106.322.755 - 106.322.755 
            
Yedeklere transferler - - - - - 890.575 5.851.679 (6.742.254) - - - 
Temettü dağıtımı - - - - - - - (3.873.307) (3.873.307) - (3.873.307) 
Diğer kapsamlı gelir - - - - 901.703 - - - 901.703 (3.348) 898.355 
Azınlık hisselerin bağlı ortaklığa sermaye artışı - - - - - - - - - 2.568.465 2.568.465 
Azınlık paylarına transfer - - - - - - 18.581 - 18.581 (18.581) - 
Azınlık haklarının diğer finansal yükümlülüklere 

sınıflandırılması (Not 15) - - - - - - - - - (2.498.629) (2.498.629) 
Net dönem karı  - - - - - - - 6.656.602 6.656.602 (47.907) 6.608.695 
            
31 Aralık 2008 bakiyesi 12.000.000 28.098.548 183.847 - 695.347 9.542.033 52.849.957 6.656.602 110.026.334 - 110.026.334 
            
31 Aralık 2008 bakiyesi 12.000.000 28.098.548 183.847 - 695.347 9.542.033 52.849.957 6.656.602 110.026.334 - 110.026.334 
            
Yedeklere transferler - - - - - 74.531 6.582.071 (6.656.602) - - - 
Temettü dağıtımı (Not 1) - - - - - - (103.321) - (103.321) - (103.321) 
Bedelsiz sermaye artışı (Not 1) 1.560.000 - - - - - (1.560.000) - - - - 
Azınlık hisseleri satış opsiyon yükümlülüğüne 

sınıflama öncesi azınlık hakları - - - - - - - - - 2.498.629 2.498.629 
Azınlık hisseleri satış opsiyonu yükümlülüğü - - - 2.985.154 - - - - 2.985.154 - 2.985.154 
Azınlık hisselerin bağlı ortaklığa sermaye artışı 

(Not 19) - - - - - - - - - 1.309.282    1.309.282    
Diğer kapsamlı gelir - - - - 1.013.957 - - - 1.013.957 (16.916) 997.041 
Azınlık haklarının diğer finansal 

yükümlülüklere sınıflanması (Not 15) - - - - - - - - - (3.462.326) (3.462.326) 
Net dönem karı/(zararı) - - - - - - - 2.465.832 2.465.832 (328.669) 2.137.163 
            
31 Aralık 2009 bakiyesi 13.560.000 28.098.548 183.847 2.985.154 1.709.304 9.616.564 57.768.707 2.465.832 116.387.956 - 116.387.956 

 
 
 
 
Sayfa 9 ile 55 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide nakit akım tablosu 
(Para birimi –Türk Lirası (TL)) 
 
 
 

 (8) 

 
 

 

Cari dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

Geçmiş dönem 
bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

 Dipnot 
referansları 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri    
Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar)  (97.039) 7.763.183 
Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) 

nakit arasındaki mutabakat    
Amortisman ve itfa payları 12,13,14 18.047.078 13.353.593 
Faiz gelirleri 25 (698.317) (298.143) 
Faiz giderleri 25 7.565.416 3.095.962 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 17 2.746.227 2.384.308 
Maddi varlık satış zararı 24 940.122 883.102 
Personel gider karşılıkları 16 450.918 297.595 
Komisyon masrafı karşılıkları 16 333.770 258.272 
Çeşitli gider karşılıkları 16 911.409 456.829 
Vadeli işlem (gelir)/gider tahakkuku 15 49.682 (800.103) 
    
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı  30.249.266 27.394.598 
    
İşletme sermayesindeki değişiklikler:    
Ticari alacaklar 6 1.269.390 (1.213.994) 
Stoklar 9 2.895.846 (1.687.275) 
Canlı varlıklar 12 (26.103) (11.323) 
Diğer alacaklar 8 (34.554) (37.653) 
Diğer dönen varlıklar 10 760.108 (5.628.586) 
Diğer duran varlıklar 10 (108.052) 1.018.002 
Devlet teşvik ve yardımları  212.625 - 
Kısa vadeli ticari borçlar 6 (19.017.568) 14.615.697 
Kısa vadeli diğer yükümlülükler 8 (544.883) 1.303.455 
Uzun vadeli ticari borçlar 6 (63.942) (1.567.599) 
Uzun vadeli diğer borçlar  34.039 - 
Ödenen faiz  (6.248.371) (6.024.176) 
Ödenen kıdem tazminatları 17 (3.053.511) (1.931.449) 
Ödenen borç karşılıkları  (1.012.696) (1.135.233) 
Ödenen vergiler  (437.718) (1.078.567) 
    
İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi  4.873.876 24.015.897 
    
Yatırım faaliyetleri    
Canlı varlıklara ilişkin harcamalar 12 (3.605.863) (9.395.955) 
Satın alınan maddi varlıklar 13 (15.825.865) (70.136.495) 
Satın alınan maddi olmayan varlıklar 14 (651.609) (352.842) 
Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı  488.660 3.869.311 
Tahsil edilen faiz  698.317 298.143 
    
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı  (18.896.360) (75.717.838) 
    
Finansman faaliyetleri    
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri  (27.240.253) (502.929) 
Uzun vadeli kredi geri ödemeleri  (7.173.287) (5.107.718) 
Alınan kredilerden sağlanan nakit  44.793.128 69.415.974 
Finansal kiralama taksit ödemeleri  (226.720) (279.593) 
Diğer finansal yükümlülükler -  azınlık payı nakit sermaye artışı  1.309.282 2.568.465 
Nakit ödenen temettü  (103.321) (3.873.307) 
    
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi  11.358.829 62.220.892 
    
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üstündeki çevrim farkları  (1.038.576) 898.355 
    
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış/(azalış)  (3.702.231) 11.417.306 
    
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar 4 20.831.013 9.413.707 
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar 4 17.128.782 20.831.013 

 
 
Sayfa 9 ile 55 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar 
(Para birimi – Türk Lirası (TL))  
 
 
 

 (9) 

1. Organizasyon ve faaliyet konusu 
 
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket - Söktaş) pamuk ipliği, ham ve mamul kumaş 
üretimi, satışı ve tarımsal üretim faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Şirket üretim ve idari faaliyetlerini 
Söke, Aydın’daki tesislerinde sürdürmektedir. 
 
Şirket’in İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi,  Ege Serbest Bölgesi ve İstanbul Beyoğlu’nda üç 
 adet şubesi bulunmaktadır. Şirket’in genel merkezi ve kayıtlı ofis adresi Cumhuriyet Mahallesi, Akeller 
Caddesi No:54, 09201 Söke, Aydın’dır.  
 
Şirket,  Aydın’ın Söke ilçesinde ve Hindistan’ın Kolhapur şehrinde bulunan tesislerinde pamuk ipliği, 
ham ve mamul kumaş üretimi yapmaktadır. Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan tesislerinde de 
 buzağı ve süt üretimi yapmaktadır. Ayrıca, Şirket, 02 Şubat 2007 tarihinde Söke’de kurulan  Söktaş 
Pazarlama A.Ş.’nin (Bağlı Ortaklık) %99,99’una ve 15 Şubat 2007 tarihinde Hindistan’da kurulan Soktas 
India Private Limited’in (Bağlı Ortaklık) %88,20’sine ve 12 Nisan 2007 tarihinde Romanya’da kurulan 
Black Sea Blue Danube Rom SRL’nin (Bağlı Ortaklık) %100’üne sahiptir. 
 
Bağlı ortaklıklar: 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Söktaş’ın bağlı ortaklıkları ve nihai hisse oranları 
aşağıda sunulduğu gibidir. 
 
   İştirak ve oy hakkı 
  

Kurulduğu ülke 
 
Başlıca faaliyetler 

31 Aralık 
2009 

31 Aralık 
2008 

     
Söktaş Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama %99,99 %99,99 
Söktaş India Private Limited Hindistan Tekstil %88,20 %88,20 
Black Sea Blue Danube Rom SRL Romanya Tarım, hayvancılık, 

tekstil, gıda 
%100,00 %100,00 

 
Şirket ve Bağlı Ortaklıkları birlikte “Grup” olarak anılacaklardır. 
 
Ödenen temettü 
 
Şirket, 9 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonucu imtiyazlı hisse senetlerine nakit 
olarak 103.320 TL ödenmesine ve geriye kalan 2008 yılı dönem karının bedelsiz hisse senedi olarak 
dağıtılmasına karar vermiştir. Şirket bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak 2008 yılı birinci ve ikinci 
temettü tutarlarına istinaden, çıkarılmış sermayesinin 12.000.000 TL'den 13.560.000 TL'ye 
yükseltilmesine;arttırılan 1.560.000 TL'nin, SPK'nın Seri XI No:29 Tebliği esasları uyarınca hazırlanan 
mali tablolara göre tamamının 2008 Yılı karından karşılanmasına ve arttırılan 1.560.000 TL'lik 
sermayeyi temsilen (B) grubu hisse senetlerinin ihracına ve bunların ortakların hisseleri oranında, 
bedelsiz olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili hükümleri 
gereğince kayden dağıtılmasına karar vermiş ve kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili 
üyelerin müşteri alt hesaplarına 29 Haziran 2009 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 
 
Finansal tabloların onaylanması 
 
Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından 23 Mart 2010 tarihinde 
onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların, yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal 
tabloları ve bu finansal tabloları değiştirme hakkı bulunmaktadır. 19 no’lu dipnotta detayları sunulduğu 
üzere, Şirket’in ana hissedarları Kayhan Holding A.Ş., Arife Seyda Kayhan, Gönen Kayhan, Muharrem 
H. Kayhan ve E. Hilmi Kayhan’dır. 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Türk Lirası (TL))  
 
 
 

 (10) 

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
2.1    Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri 
 
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkede faaliyet 
gösteren bağlı ortaklık muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını faaliyette bulunduğu ülkenin para 
birimi cinsinden ve o ülkenin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. 
 
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması 
ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden 
sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir 
ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 
Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. 
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) 
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara 
aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 
(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 
 
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından 
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, konsolide finansal tablolar 
SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup konsolide finansal 
tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan 
formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem mali tablolarında bazı sınıflamalar 
yapılmıştır. 
 
Konsolide finansal tablolar, diğer finansal yükümlülüklerin makul değer üzerinden taşınması haricinde, 
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.  
 
Konsolide finansal tablolar Grup’un yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, 
SPK Muhasebe Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme 
ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltme kayıtları ve sınıflandırmalar 
temel olarak; UMS 39 “Finansal Entstümanlar” muhasebesi, ertelenmiş vergi hesaplamasının etkileri, 
maddi duran varlıkların kalan faydalı ömürlerinden kısa olanı üzerinden amortismana tabii tutulmalarının 
etkileri, çalışanlara sağlanan faydaların Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS”) 19’a göre 
hesaplanmasının etkilerinden oluşmaktadır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
İşlevsel ve sunum para birimi 
 
Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası “TL” olarak kabul edilmiştir. 
 
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden 
ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın 
varolan verilere dayanarak ileride de bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan 
kalktığını öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Uluslararası 
Muhasebe Standartları (UMS) 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) 
yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihli 
bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 
2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra 
oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.  
 
Grup’un bağlı ortaklıklarının ulusal ve işlevsel para birimleri aşağıda özetlenmiştir: 
 
 31 Aralık 2009 
 Ulusal para birimi İşlevsel para birimi 
   
Söktaş Pazarlama A.Ş. Türk Lirası Türk Lirası 
Söktaş India Private Limited Hindistan Rupisi Hindistan Rupisi 
Black Sea Blue Danube Rom SRL Yeni Romanya Ley’i Yeni Romanya Ley’i 
 
Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel  ve sunum para birimi Hindistan Rupisi ve Yeni 
Romanya Ley’i olan, yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıkların bilanço kalemlerinin Grup’un 
işlevsel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde Hindistan Merkez Bankası’nın 
açıkladığı resmi döviz kuru olan 1 Rupi = 0,0214 ABD Doları kuru ve  Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 ABD Doları = 1,5057 TL kullanılarak hesaplanan 1 
Rupi = 0,0323 TL ve Romanya Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan 1 Yeni 
Romanya Leyi = 0,5090  TL kurları, konsolide gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan 
ortalama kurlar, 1 Rupi = 0,0320 TL ve 1 Yeni Romanya Leyi = 0,5103 TL alınmıştır. 
 
Uygulanan konsolidasyon esasları 
 
Konsolide finansal tablolar Söktaş’ın ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle düzenlenen 
finansal tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren 
konsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından 
çıkarılmaktadır. Grup’un konsolide finansal tabloları, Söktaş ve kontrolü altında olan şirketleri 
içermektedir. Bu kontrol, normal şartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının 
doğrudan ya da dolaylı olarak %50’sinden fazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kar 
sağlamak için finansman ve faaliyet politikalarını yönlendirebiliyorsa bulunmaktadır. Bağlı ortaklıklar tam 
konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili 
özsermayeleri karşılığında netleştirilmiştir.  
 
Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve 
zararlar dahil olmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide finansal tablolar benzer durumlardaki işlemler ve 
olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Ayrıca not 15’de açıklandığı üzere, Şirket ile IFC arasında 18 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan hisse 
satış opsiyonu sözleşmesi uyarınca IFC’nin, Şirket’in bağlı ortaklığı Soktas India’daki %11,8 oranındaki 
azınlık hisselerini, 20 Kasım 2007 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşmasını takip eden altıncı ve onuncu 
yıllar arasındaki dönemde, Şirket’e satış opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu opsiyonun IFC tarafından 
kullanılması, ilgili sözleşme uyarınca birtakım şartlara bağlı olup, iştirakin hisselerinin altıncı yıl 
öncesinde halka arzının yapılması durumunda, hisse satış opsiyonu IFC tarafından kullanılamayacaktır. 
Söz konusu opsiyonun kullanımı şarta bağlı olmakla birlikte, Şirket Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarında öngörüldüğü üzere azınlık paylarını diğer finansal yükümlülükler (uzun vadeli) olarak 
sınıflamıştır. 
 
Serbest Bölge Şubeleri’nin konsolidasyonu 
 
Ege Serbest Bölge ve İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubeleri’nin finansal tabloları Şirket 
finansal tablolarına konsolide edilmiştir. Şubelerin kayıtları 85 seri no’lu Kurumlar Vergisi genel tebliği 
uyarınca TL olarak tutulmaktadır. Şirket’in Serbest Bölge Şubeleri ile olan 2009 ve 2008 yılları 
içerisindeki tüm işlemleri ile bilanço tarihlerindeki borçları ve alacakları karşılıklı olarak elimine edilmiştir. 
 
2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
 
31 Aralık 2009 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK 
yorumları dışında 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Söz konusu standartlar ve yorumların Grup’un performansına ve finansal durumuna 
etkisi olup olmadığı ilgili paragraflarda belirtilmiştir. 
 
31 Aralık 2009 tarihli sene sonu mali tabloları için geçerli olan yeni standart, değişiklik ve 
yorumlar: 
 
UFRS 2 (Değişiklik), “Hisse Bazlı Ödemeler” – Hakediş koşulları ve iptaller 
 
UFRS 2’de yapılan değişikliğin amacı hakediş koşulları ve iptaller konusuna daha detaylı bir açıklama 
getirmektir. Standart iki konuya açıklık getirmektedir: ‘Hakediş Koşulu’nun tanımlanması ve performans 
ve hizmet koşulları haricindeki koşullar için ‘Haketmeme Koşulu’ kavramı. Değişikliğin Grup’un 
konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRS 7 “Finansal Araçlar” – Dipnotlar’da meydana gelen değişiklikler 
 
Değiştirilmiş Standart gerçeğe uygun değer ölçümü ve likidite riskine ilişkin ek açıklamaları gerekli 
kılmaktadır. Gerçeğe uygun değer ölçümleri her finansal araç sınıfı için üç seviyeli hiyerarşi kullanılarak 
girdilerinin kaynağına göre açıklanmalıdır. Buna ek olarak, üçüncü seviye gerçeğe uygun değer 
ölçümleri için açılış ve kapanış bakiyelerinin mutabakatı ile birinci ve ikinci seviye gerçeğe uygun değer 
ölçümleri arasındaki önemli transferlerin de açıklanması gerekmektedir. Değişiklikler likidite riski 
açıklamalarına ilişkin gerekliliklere de açıklık getirmektedir. Grup, söz konusu değişiklikleri “Finansal risk 
yönetimi ve politikaları” dipnotunda (Not 26) açıklamıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”  
 
UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümsel Raporlama’nın yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin 
bakış açısı yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performansını 
değerlendirmekte ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içermektedir. Bu bilgiler 
bilanço ve gelir tablosunda yansıtılan bilgilerden farklı olabilir, bu durumda işletmeler ek bilgiler vermeli 
ve farkların mutabakatını belirtmelidirler. Gerekli bilgiler Not 21’de sunulmuştur. 
 
UMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Revize) 
 
UMS 1 standardı finansal tablolarda sunulan bilginin yararlılığını arttırmak için revize edilmiştir. 
Bu standarttaki revizeye göre özkaynak değişim tablosu sadece hissedarlarla yapılan işlemleri 
kapsamaktadır. Hissedarlarla yapılan işlemler dışındaki değişimler özkaynakların altında tek bir satırda 
gösterilmekte ve buna ilişkin detaylar için ayrı bir tablo hazırlanmaktadır. Gelir tablosundaki bütün gelir 
ve gider hesaplarını ve “diğer kapsamlı gelir”i içeren yeni bir kapsamlı gelir tablosu ortaya çıkmaktadır. 
İşletmeler dönem kar/zararı bileşenlerini gösteren gelir tablosu kalemleriyle, diğer kapsamlı gelirin bir 
arada olduğu tek bir “Kapsamlı Gelir Tablosu” sunma veya gelir tablosunu ve kapsamlı gelir tablosunu 
her birini ayrı iki tablo şeklinde sunma seçeneklerinden birini seçebilmektedir. Grup, konsolide finansal 
tabloların sunuluşuna ilişkin sözkonusu değişiklikleri konsolide gelir tablosu ve konsolide kapsamlı gelir 
tablosunu ayrı iki tablo şeklinde sunarak SPK’nın zorunlu raporlama formatında yaptığı değişiklikler 
doğrultusunda uygulamıştır. 
 
UMS 23 (Değişiklik), “Borçlanma Maliyetleri”  
 
Bu standarda yapılan değişiklik, bütün borçlanma maliyetlerinin giderleştirilmesi seçeneğini iptal 
etmekte ve özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretilmesi ile direkt ilişkilendirilebilen 
borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesini gerektirmektedir. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal 
tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır ve daha önce uyguladığı şekilde ilişkilendirebildiği borçlanma 
maliyetlerini aktifleştirmeye devam etmiştir (Not 13). 
 
UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum” ve UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” – 
Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler (Değişiklik) 
 
UMS 32’ye getirilen değişiklik tasfiyeden kaynaklanan satılabilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, 
belirli kriterler yerine getirildiği takdirde, sermaye aracı olarak sınıflandırılmasını gerektirmektedir. UMS 
1’e getirilen değişiklik ise, sermaye aracı olarak sınıflandırılan satılabilir finansal araçların tanımlanması 
ve açıklanmasını gerektirmektedir. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi 
bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 9 “Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” ve UMS 39 “Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme” - Saklı türev ürünler (Değişiklik) 
 
UFRYK 9’daki değişikliğe göre bir finansal varlığın, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan 
finansal varlık grubu dışındaki başka bir grupta yeniden sınıflandırılması aşamasında, bir saklı türev 
ürünün, temel sözleşmeden ayrıştırılmasının ve bir türev ürün olarak muhasebeleştirilmesinin gerekli 
olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme aşağıda belirtilen tarihlerden 
hangisi daha sonraki bir tarih ise, o tarih itibariyle mevcut olan koşullar esas alınarak yapılır: 
 
(a) Bir sözleşmeye ilk kez taraf olunduğu tarih ya da  
(b) Sözleşme hükümlerinde, sözleşme uyarınca belirlenecek olan nakit akışlarını önemli ölçüde 

değiştiren bir değişikliğin olduğu tarih. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Bu değişikliğin, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 13, “Müşteri Sadakat Programları”  
 
Müşteri Sadakat Uygulamaları satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleşmelidir. Tahsil 
edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere dağıtılarak, söz konusu 
menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir. Bu yorumun, Grup’un konsolide 
finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları”  
 
UFRYK 15, bir gayrimenkulün inşaatı için yapılan anlaşmanın, UMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” standardı 
veya UMS 18 “Hâsılat” standardı kapsamına girip girmediğinin ve buna bağlı olarak da böyle bir 
gayrimenkul inşasından elde edilen gelirin ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi konusunda 
yol gösterir. Bu yorumun Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 16 “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”  
 
UFYRK 16’ya göre finansal tablolarda kullanılan sunum para birimi bir işletmenin finansal korunma 
muhasebesi uygulayabilmesine gerekçe oluşturmaz. Dolayısıyla, bir ana kuruluş yalnızca kendi 
fonksiyonel para birimi ile yabancı operasyonlarının fonksiyonel para birimi farkından doğan kur 
farklarını finansal riskten korunma riski olarak adlandırabilir. Finansal riskten korunma aracı grup 
içindeki işletme ya da işletmelerce elde tutulabilir. Bu yorumun Grup’un konsolide finansal tabloları 
üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 18 “Müşterilerden Transfer Edilen Varlıklar”  
 
UFRYK 18, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların veya sözkonusu maddi duran varlıkların inşası 
için alınan nakdin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorumun Grup’un konsolide 
finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRS’deki İyileştirmeler (2008’de yayınlanan) 
 
Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları 
ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ilk toplu değişiklikleri yayınlamıştır. Her 
standart için farklı uygulamaya geçiş düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeşitlilik göstermekte ve en 
erken 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girmektedir. 
 
UFRS’deki İyileştirmeler (2009’de yayınlanan) 
 
Nisan 2009’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları 
ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ikinci toplu değişiklikleri yayınlamıştır. Her 
standart için farklı uygulamaya geçiş düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeşitlilik göstermekte ve en 
erken 1 Temmuz 2009’dan itibaren yürürlüğe girmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
31 Aralık 2010 tarihli sene sonu mali tabloları için geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve 
yorumlar: 
 
UFRS 2 (Değişiklik) “Hisse Bazlı Ödemeler” - Grup Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri 
 
Bu değişiklik grup raporlaması ve konsolide finansal tablolar açısından, eğer bir işletme bağlı olduğu 
grup’un dışındaki ortaklardan, nakit olarak ödenen mal ve hizmet alırsa, bu işlemlerin UFRS 2’nin 
kapsamının dışında olduğu konusuna açıklık getirmektedir. İşletme yönetimi bu şekilde gerçekleşmiş 
geçmiş işlemleri dikkate almak zorundadır. Ayrıca UFRS 2’nin kapsamına, içerisinde yer alan 
tanımlamalara bazı değişiklikler getirilmiş olup uygulama konularındaki açıklamalar da geliştirilmiştir. 
Tahminlerdeki Değişiklikler ve Hatalar”a göre muhasebe politikalarındaki değişikliklere uyarak geriye 
dönük uygulanacaktır. Erken uygulamaya dipnotlarda belirtilmek koşuluyla izin verilmiştir. Değişikliğin 
Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan 
Finansal Tablolar”  
 
Revize edilmiş UFRS 3, işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, şerefiyenin kayıtlara alınması ile 
birleşmenin olduğu dönemin finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çeşitli değişiklikler 
getirmektedir. Söz konusu değişiklikler, satın alım ile ilişkilendirilen maliyetlerin giderleştirilmesini ve 
satın alım sırasında dikkate alınan şartlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen 
rayiç değer değişikliklerinin şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını 
gerektirmektedir. Değişikliğe tabi tutulmuş UMS 27 bağlı ortaklığın hisse sahipliğinde meydana gelen 
değişikliklerin ve bağlı ortaklık zararlarının ve bağlı ortaklık üzerinde kaybedilen kontrolün 
muhasebeleştirilmesi konusularına da değişiklikler getirmektedir. Değişikliğin Grup’un konsolide finansal 
tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” - Uygun Korumalı Enstrümanlar 
 
Bu değişiklik korunan enstrümanlarda tek taraflı risk ve finansal koruma enstrümanlarında enflasyondan 
korunma muhasebesinin nasıl yapılacağına dair uygulanacak prensipleri belirlemektedir. Değişikliğin 
Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 
 
UFRYK 17, “Gayri-nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması”  
 
Bu standard, ortaklara, nakit veya nakit dışı varlık alternatiflerinden birini elde etme konusunda seçimlik 
hak tanıyan dağıtımlar da dahil olmak üzere nakit dışı varlıkların dağıtımı için uygulanır. Söz konusu 
değişiklik ileriye dönük uygulanacaktır. Yorumun, Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi 
bulunmamaktadır. 
 
31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (UMS 32 
haricinde bu değişiklikler henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir): 
 
Grup aşağıdaki yorum ve standart değişikliklerinin konsolide finansal tablolara etkilerini 
değerlendirmektedir. 
 
UFRS 9 “Finansal Enstrümanlar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır) 
 
UFRS 9 finansal varlıkların sınıflanması ve ölçülmesi ile ilgili yeni koşullar getirmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UMS 24 (Revize) “İlişkili Taraf Açıklamaları” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır) 
 
Kamu iştirakleri için ilişkili taraf açıklama gerekliliklerini kolaylaştırmak ve ilişkili taraf tanımına açıklık 
getirmek için UMS 24’de değişiklik yapılmaktadır. 
 
UMS 32 (Değişiklik) “Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması” (1 Şubat 2010 tarihinde veya sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerli olacaktır) 
 
UMS 32’de yapılan değişiklik, ihraç edenin fonksiyonel para biriminden farklı bir para cinsinden olan 
hisselerin muhasebeleştirilmesi için uygulanmaktadır. 
 
UFRYK 14 (Değişiklik) “Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya 
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir) 
 
Bu değişiklik işletmelerin asgari fonlama koşulları için önceden gönüllü olarak yaptıkları bazı ödemelerin 
varlık olarak muhasebeleştirilmesine izin verilmemesi sorununu çözmektedir. 
 
UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” (1 Temmuz 2010 
tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir) 
 
UFRYK 19 sadece bir finansal yükümlülüğü tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmak için sermaye 
aracı ihraç eden işletmelerin uygulayacağı muhasebeleştirmeyi belirtmektedir.  
 
 
3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları 
 
Hazır değerler 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalardaki nakit para ve 31 Aralık vadeli tahsildeki çekleri  
içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer 
kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır. 
 
Ticari alacaklar 
 
Ticari alacakların ilk kayda alınışları fatura bedelleri üzerinden olup, şüpheli ticari alacak karşılığı 
düşüldükten sonra indirgenmiş net değerleri ile konsolide bilançoda taşınmaktadır. Şüpheli alacaklar için 
ayrılan karşılık konsolide gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Ayrılan karşılık, yönetimin gelecekte 
tahsili şüpheli hale geleceği öngörülen alacaklar için ekonomik koşulları ve alacak riskini göz önünde 
bulundurarak yaptığı tahminlere dayanmaktadır. Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli 
çekler, efektif faiz oranı metoduyla reeskonta tabi tutularak indirgenmiş değerleriyle taşınmaktadır. 
İndirgenmiş net değerler 2009 yılı içerisinde TL için %12, ABD$ için Libor + %3,5 ve Euro için Euribor + 
%3,5 (2008 - TL için %20, ABD$ için Libor + %2 ve Euro için Euribor + %2) uygulanarak hesaplanmıştır. 
 
Şirket, tahsilat garantisi için faktoring hizmetleri almaktadır. Faktoring şirketlerine temlik edilen ticari 
alacaklar, bilançoda alacaklar hesabında yansıtılmakta ve söz konusu işlem neticesinde faktoring 
şirketine işlem komisyonu ödenmektedir. Faktoring şirketine olan borçlar bilançoda ticari borçlar 
hesabında yansıtılmaktadır. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
Stoklar 
 
Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet 
belirleme yöntemi, ilk madde ve malzeme ile diğer stoklar için hareketli ortalama, yarı mamuller ve 
mamuller için ise aylık ağırlıklı ortalamadır. Mamül ve yarı mamullerin maliyetine, ilk madde ve 
malzeme, direkt işçilik ve değişken ve sabit genel üretim giderleri dahil edilmektedir. Net gerçekleşebilir 
değer, satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler düşülerek tahmin edilen tutardır. 
Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmaktadır. 
 
Maddi varlıklar 
 
Bütün maddi varlıklar tarihsel maliyetinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşülerek 
yansıtılmıştır. Maddi varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortismanlar ilgili 
hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil edilmektedir. 
 
Maddi varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi 
varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflar ve söz konusu maddi varlığın edinimi 
amacıyla kullanılmış kredilerin, söz konusu maddi varlığın yatırım aşamasındayken katlanılmış kur farkı 
ve faiz giderlerinin, 2004 ve öncesi yıllar için enflasyondan arındırılmış reel kısımlarından oluşmaktadır. 
Maddi varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları 
dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi varlığa gelecekteki kullanımında 
ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. 
 
Maddi varlıklar, kullanılmaya hazır olduğu durumda aktifleştirilmekte ve amortismana tabi tutulmaktadır. 
Amortismana tabi tutulan varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla normal amortisman 
yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 
 Süre (Yıl) 

  
Yer altı ve yerüstü düzenleri 10-50 
Binalar 25-50 
Makina ve teçhizat 4-15 
Taşıt araçları 5-10 
Demirbaşlar 4-15 
Diğer duran varlıklar 4-10 
 
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun 
ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığına dikkat 
edilmektedir. 
 
Maddi olmayan varlıklar 
 
Maddi olmayan varlıklar başlıca yazılım lisansı ve diğer haklardan oluşan varlıklar olup ilk maliyeti alış 
fiyatından belirlenmektedir. Maddi olmayan varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve 
maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi durumunda aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi 
olmayan varlıklar, maliyetten birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek 
değerlenmekte ve normal amortisman metoduna göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü olan 5-15 
yıl üzerinden itfa edilmektedir. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
Canlı varlıklar 
 
Şirket’in süt hayvancılığı yatırımı çerçevesinde tedarik ettiği canlı varlıkların ekonomik ömürleri bir yıldan 
uzun olduğundan ve bu canlı varlıkların tedarik amacı ticari olmayıp ekonomik ömürleri içinde Şirket’e 
süt üretimi ve buzağı sağlama katkıları olduğundan, bu canlı varlıklara ait tutarlar, duran varlıklar içinde 
yer alan "canlı varlıklar" hesabında takip edilmektedir. 
 
Süt hayvancılığı çerçevesinde edinilen ve/veya yetiştirilen dişi canlı varlıkların aktif ve sürekli bir 
piyasası olmamasından dolayı, söz konusu canlı varlıklar kullanıma hazır hale gelip süt vermeye 
başladıkları tarihten itibaren maliyetlerinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı (varsa) 
ayrıldıktan sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Canlı varlıklar doğrusal amortisman 
metoduyla 5 senede amortismana tabi tutulmaktadırlar. 
 
Varlıkların değer düşüklüğü 
 
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, maddi varlıklarda değer 
düşüklüğü olup olmadığına bakılır. Varlıkların taşıdıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer 
düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve 
kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık 
geçerli değilse ya da daha düşük değerde bir karşılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve 
bu tutar gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın 
taşınan değerinde meydana gelen artış, bu varlığa geçmiş yıllarda hiç değer düşüklüğü ayrılmamış olması 
halinde belirlenecek değerini aşmaması koşuluyla kayda alınmaktadır. 
 
Yabancı para cinsinden işlemler 
 
Grup içindeki her şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyelerini kullandığı para birimine 
çevirirken işlem tarihinde geçerli olan kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan parasal 
varlıklar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kurundan değerlenmektedir. Parasal 
kalemlerin yıl boyunca ilk olarak kayıtlara alındıkları ya da geçmiş finansal tablolarda raporlandıkları 
kurlardan farklı kurlarla ifade edilmesinden veya raporlanmasından doğan kur farkı giderleri veya 
gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: 
 
Tarih TL /ABD$ TL/ EURO 
   
Alış kuru   
31 Aralık 2008 1,5123 2,1408 
31 Aralık 2009 1,5057 2,1603 
 
Banka kredileri 
 
Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini içeren 
maliyet bedeli ile kaydedilir. 
 
İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir. 
İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve 
primler göz önünde bulundurulur. 
 
İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir 
tablosu ile ilişkilendirilir. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
Ticari ve diğer borçlar 
 
Ticari ve diğer borçların ilk kayda alınışları, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya 
da faturalanmamış tutarlar üzerinden olup, rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle 
bilançoda yer almaktadır. İndirgenmiş maliyet bedeli bulunurken kullanılan faiz oranları 2009 yılı 
içerisinde TL için %12, ABD$ için Libor + %3,5 ve Euro için Euribor + %3,5 (2008 - TL için %20, ABD$ 
için Libor + %2 ve Euro için Euribor + %2) uygulanarak hesaplanmıştır. 
 
Borçlanma maliyetleri 
 
Borçlanma maliyetleri, bir varlığın satın alımıyla, inşaasıyla veya üretimiyle direkt olarak 
ilişkilendirilebiliyorsa ilgili varlığın maliyet bedelinin üstüne aktifleştirilmiştir. Finansman giderleri, ilgili 
varlık amaçlanan kullanıma hazır oluncaya kadar aktifleştirilmektedir. Varlığın kullanıma veya satışa 
hazır hale gelmesinden sonra oluşan tüm borçlanma giderleri ise giderleştirilmektedir. 
 
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi 
 
Gelirler, faaliyetlerinden dolayı Grup’a ekonomik getiri sağlaması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir 
olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Satışlar ise, malın teslimatını veya 
hizmetin verilmesini ve müşteri tarafından kabulünü müteakip, satılan malların fatura tutarından satışla 
ilgili vergiler, iade ve iskontolar düşüldükten sonra muhasebeleştirilir. 
 
Faiz gelirleri, tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir. 
 
Finansal varlıklar 
 
UMS 39 kapsamındaki finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer (rayiç değer) farkı kar veya zarara 
yansıtılan finansal varlıklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve satılmaya hazır 
finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Finansal varlıklar, ilk olarak, rayiç değerlerinden ve finansal 
varlıkların rayiç değerlerinin gelir tablosu ile ilişkilendirilmemesi durumunda, birebir ilişkilendirilebilen  
işlem maliyetleri dâhil olmak üzere kayda alınırlar.  
 
Grup, finansal varlıklarının sınıflandırılmasına ilk kayda alımdan sonra karar vermektedir ve izin verildiği 
ve uygun olduğu sürece, her mali dönem sonunda bunu yeniden değerlendirmektedir. Bütün olağan 
finansal varlık alım ve satım işlemleri Grup’un ilgili varlığı almayı taahhüt ettiği işlem tarihinde kayıtlara 
yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle 
belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım ve satımlardır. 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Grup’un gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan 
finansal varlığı ve vadesine kadar elde tutulan yatırımı bulunmamaktadır.  
 
Krediler ve alacaklar 
 
Krediler ve alacaklar sabit veya belirlenebilir ödemeli ve belirli bir piyasada işlem görmeyen türev dışı 
finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, etkin faiz metodu kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden, 
eğer varsa değer düşüklüğü çıkarıldıktan sonar yansıtılır. Krediler ve alacaklar elden çıkarıldığı veya 
değer düşüklüğüne uğradığı zaman, gerçekleşen kar ya da zarar, itfa sürecinde olduğu gibi gelir 
tablosuna yansıtılır. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
Satılmaya hazır finansal varlıklar 
 
Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım 
veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan türev 
olmayan finansal varlıklardır. İlk muhasebeleştirme işleminin ardından satılmaya hazır finansal varlığa 
ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, değer düşüklüğü zararları, temettü gelirleri ve faiz gelirleri 
hariç olmak üzere, söz konusu finansal varlık bilanço dışı bırakılıncaya kadar özkaynaklar değişim 
tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. İlgili finansal varlığın bilanço dışı 
bırakılması durumunda, daha önceden özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç veya 
kayıplar, kar ya da zararda muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar 
doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin düştüğüne ilişkin 
tarafsız göstergelerin bulunması durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilmiş bulunan toplam 
zarar, ilgili finansal varlık bilanço dışı bırakılmamış dahi olsa özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. 
 
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri borsada işlem gören varlıklar için bilanço 
tarihinde gerçekleşen borsa fiyatı ile; piyasa fiyatı bulunmaması durumunda indirgenmiş nakit akımları, 
benzer satın almalar ve piyasa göstergeleri kullanılarak yapılan değerleme çalışmasıyla tespit edilir. 
Gerçeğe uygun değeri sağlıklı olarak tespit edilemeyen finansal varlıklar değer düşüş karşılıkları sonrası 
elde etme maliyetleri ile taşınmaktadır.  
 
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve kayıttan çıkarılması 
 
Grup, finansal aktif veya finansal pasifleri; finansal aracın sözleşmesine taraf olduğu takdirde 
bilançosuna yansıtmaktadır. Grup finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece söz konusu 
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettiği zaman kayıttan 
çıkartır. Grup finansal pasifi ancak sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya 
zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır. 
 
Netleştirme/ mahsup 
 
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip 
olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ ödeme veya eş zamanlı 
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir. 
 
Türev finansal araçlar 
 
Grup, uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan yabancı para pozisyon riskini azaltmak amacıyla türev 
finansal araç sözleşmelerine girmektedir. Söz konusu türev finansal araçlar, türev sözleşmesine girildiği 
tarihte rayiç değerden finansal kayıtlara alınmakta, sonraki raporlama dönemlerinde de rayiç değerden 
değerlendirilmektedir. Türev finansal araçlar, rayiç değer farkının olumlu olması durumunda varlık, 
olumsuz olması durumunda ise yükümlülük olarak kaydedilmektedir. Korunma muhasebesine göre 
muhasebeleştirilmeyen türev finansal araçların yıl içinde gerçekleşen rayiç değer kayıp ve kazançları 
konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Yabancı para vadeli piyasa sözleşmelerinin rayiç değeri 
benzer vadelere sahip ileri valörlü cari kur oranları referans alınarak hesaplanmaktadır. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
Hisse başına kazanç 
 
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler sermayelerini hissedarlarına, hali hazırda mevcut olan geçmiş yıl kazançlarından ve 
yasal finansal tablolarında taşıdıkları yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç 
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar 
(düzeltme gerektiren olaylar) konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen 
olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 
i) Karşılıklar 
 
Karşılıklar ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma 
olasılığı mevcut ise ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın 
zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço 
tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında, zamanın ilerlemesinden 
dolayı karşılıklarda meydana gelecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir. 
 
ii) Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal 
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara 
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır. 
 
Kiralama işlemleri 
 
i) Finansal kiralama işlemleri 
 
Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri,  bilançoda kira başlangıç tarihindeki 
rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri 
üzerinden yansıtmaktadır (konsolide finansal tablolarda ilgili maddi varlık kalemlerine dahil edilmiştir). 
Finansal kiralama işlemine konu olan sabit kıymetin iktisap aşamasında katlanılan masraflar maliyete 
dahil edilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu 
olarak ayrıştırılmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesaplarına 
dahil edilmiştir. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
ii) Operasyonel kiralama işlemleri 
 
Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama 
olarak adlandırılır. Bu tip kiralamalar belli bir süre sonunda iptal edilebilen sabit kıymet kira 
anlaşmalarını içermektedir. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi 
boyunca doğrusal olarak gider kalemlerine yansıtılmaktadır. Grup, halen kullanmakta olduğu binek 
otomobillerin bir kısmını operasyonel kiralama sözleşmesi ile kiralamıştır. Söz konusu sözleşme 
sonunda araçların mülkiyeti Grup’a geçmeyecektir. 
 
İlişkili taraflar 
 
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır: 
 
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla: 

(i) Grup’u kontrol etmesi, Grup tarafından kontrol edilmesi ya da Grup ile ortak kontrol altında 
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak 
üzere); 

(ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya 
(iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması; 

(b) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması; 
(c) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması; 
(d) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması; 
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması; 
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de 

bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir 
işletme olması; veya 

(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma 
sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir. 

 
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir 
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi 
karşılıklarının tamamıdır. 
 
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada 
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri 
dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar 
üzerinden hesaplanır. 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride 
indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi 
zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde Grup, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve 
gelecekte indirilebilir olması ihtimalini göz önüne alarak muhasebeleştirmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği 
ve yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle 
uygulanan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
Tahminlerin kullanılması 
 
Finansal tabloların SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ’ine göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, 
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel 
yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar 
ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. 
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem 
gelir tablosunda  yansıtılmaktadırlar. 
 
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço 
tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak 
yapılan varsayımlar aşağıdadır: 
 
a) Ertelen vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun 

tespiti haline kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu 
durumlarda ertelenmiş vergi aktifi taşınan ve kullanılmamış birikmiş zararlar ile her türlü geçici 
farklar üzerinden hesaplanmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl için Şirket’in gelecek 
dönemlerde vergilendirilebilir karının olduğuna dair kullanılan varsayımlar yeterli bulunduğundan 
ertelenmiş vergi aktifi kaydedilmiştir. (Not 18) 

 
b) Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek 

maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenmiştir. (Not 17) 
 

c) Grup, azınlık hisseleri satış opsiyonunun piyasa değerini, 31 Aralık 2011 sonrası tahmini EBITDA 
değeri ve Hindistan’daki, bağlı ortaklık ile benzer gelir büyüme oranına sahip tekstil şirketleri için 
uygulanan öz sermaye değeri/EBITDA oranlarını içeren çoklu yaklaşımlara dayanarak 
hesaplamaktadır. Değerlerin ortalaması 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle belirlenmiş, daha sonra 31 
Aralık 2009 tarihine indirgenmiştir. (Not 15) 

 
d) Şirket yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanların faydalı ekonomik ömürlerinin 

belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. (Not 
13) 

 
Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karşılığı 
 
a) Tanımlanan fayda planı : 
 
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan 
veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
 
Not 17’de daha detaylı belirtildiği üzere, Grup, konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı 
karşılığını, bağımsız bir aktüer tarafından yapılan aktüer çalışmasına dayanarak “Projeksiyon 
Metodu”nu kullanarak yansıtmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, profesyonel aktüer tarafından tahmin 
edilen faiz oranı ile iskonto edilerek hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan aktüeryel 
kazanç ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihli bilançolarda kıdem tazminatı karşılıkları uzun vadeli 
yükümlülükler altında ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir. 
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3. Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları (devamı) 
 
b) Tanımlanan katkı planları : 
 
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu 
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde 
personel giderlerine yansıtılmaktadır. 
 
Yatırım teşvikleri 
 
Yatırım teşvikleri teşvikin alınacağına ve beraberindeki tüm koşullara uyulacağına dair makul güvence 
sağlanmış ise rayiç değeri üzerinden değerlenir. Teşvik bir gider kalemi ile ilişkilendirildiği zaman, telafi 
edilmesi düşünülen giderleri kapsayacak şekilde sonraki dönemlerde sistematik olarak gelir kaydedilir. 
 
İşlem ve teslim tarihindeki muhasebeleştirme 
 
Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde, bir başka deyişle Grup’un alımı veya satımı 
gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Olağan alış ve satışlar, varlığın teslim 
süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır. 
 
Nakit akım tablosu 
 
Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve 
vadesi 31 Aralık olan tahsildeki çekleri içermektedir. 
 
Bölümlere göre raporlama 
 
Grup yönetimi süt sığırcılığı bölümünün faaliyete başlaması ile birlikte tarım ve tekstil bölümlerine göre 
finansal bilgilerin raporlamasını yapmaktadır.  
 
 
4. Nakit ve nakit benzerleri 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Kasa 107.415 81.053 
Banka 17.021.367 20.750.140 

-vadesiz mevduat 3.787.072 1.200.415 
-vadeli mevduat 13.234.295 19.549.725 

Ödeme emirleri - (180) 
   
 17.128.782 20.831.013 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam orijinal tutarı  24.886.611 Hindistan Rupisi, 6.055.000 Euro, 79.000 
TL olan vadeli mevduat hesaplarının etkin faiz oranları Rupi için yıllık %3,00 - %8,5 arasında, Euro için 
%0,5 - %3,25 arasında, TL için ise %6,5 olup ortalama vadeleri 30 gündür (31 Aralık 2008 tarihi 
itibariyle toplam orijinal tutarı 30.090.636 Hindistan Rupisi, 7.510.000 Euro, 1.389.595 ABD Doları ve 
415.000 TL olan vadeli mevduat hesaplarının etkin faiz oranları Rupi için yıllık %4,75 - %9 arasında, 
Euro için %2,3 - %5,7 arasında, ABD Doları için %4,3 - %7 arasında, TL için ise %15,6 olup ortalama 
vadeleri 30 gündür). 
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5. Finansal borçlar 
 
a) Kısa vadeli banka kredileri 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Kısa vadeli TL krediler 1.543.259 8.325.916 
Kısa vadeli ABD Doları krediler 13.595.464 12.340.396 
Kısa vadeli EURO krediler 7.166.507 4.171.010 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 20.608.628 7.173.287 
Kısa vadeli finansal kiralama borçları 148.635 521.764 
   
 43.062.493 32.532.373 
 
b)  Uzun vadeli banka kredileri 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 Döviz  

tutarı 
TL  

karşılığı 
Faiz 

oranı (%) 
Döviz  
tutarı 

TL  
karşılığı 

Faiz 
oranı (%) 

       
Uzun vadeli krediler       

Euro teminatlı krediler 21.660.281 46.792.705 3,43-5,34 22.016.666 46.852.836 5,21-7,35 
ABD Doları teminatlı krediler 18.864.807 28.404.740 2,52-5,38 19.191.348 28.959.844 3,91-5,42 
Rupi teminatlı krediler 866.547.248 27.951.161 11,75-12,50 397.336.142 12.357.154 13,3 
TL teminatlı krediler - 6.661.175 14,50-15,50 - 7.118.222 14,5-15,5 

Eksi, kısa vadeli taksitler - (20.608.628) - - (7.173.287) - 
       
Toplam uzun vadeli kredi borçları  89.201.153   88.114.769  
       
Uzun vadeli finansal kiralama borçları  78.083   224.671  
       
  89.279.236   88.339.440   

 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle, Şirket’in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
2010 - 8.852.721 
2011 19.731.561 15.947.562 
2012 16.752.713 15.059.539 
2013 15.448.294 15.837.784 
2014 12.495.191 14.019.402 
2015 10.050.382 10.175.189 
2016 7.167.147 4.983.220 
2017 ve sonrası 7.633.948 3.464.023 
   
 89.279.236 88.339.440 
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5. Finansal borçlar (devamı) 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Şirket’in uzun vadeli kredileri, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası A.Ş (TSKB)’den ve International Finance Corporation (IFC)’den alınan uzun vadeli kredileri 
içermektedir. IFC’den 2008 senesi içerisinde sözleşmesi imzalanan 13.300.000 ABD Doları ve 
8.100.000 Euro tutarlarındaki kredilerin tamamı 2008 sonu itibariyle kullanılmıştır. IFC ile imzalanmış 
olan sözkonusu kredi anlaşması, Şirket’i belirli bazı mali oranlara bağlı kalma ve ayrıca çevresel, 
çalışan sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda Dünya Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 
getirmiş olduğu bir takım düzenlemelere de uyma zorunluluğu getirmektedir. Bu kapsamda, Grup 31 
Aralık 2008 tarihi itibariyle bazı mali oranlar ile ilgili yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini öngördüğü 
için sözkonusu oranlar için IFC’den 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olan bir 
feragat mektubu temin etmiştir. Grup ilgili yükümlülüklere ilişkin ayrıca 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 
tarihleri arasında geçerli olan ikinci bir feragat mektubu daha temin etmiştir. 
 
Şirket, faiz riski yönetimi ve finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak düşük seyreden oranlardan 
faydalanmak amacıyla, IFC ve TSKB‘den almış olduğu değişken faizli uzun vadeli kredilerinin faiz 
oranlarını yıl içinde sabitlemiştir. Faiz oranı sabitlenen kredilerin özeti aşağıda sunulmuştur: 
 
Banka Mevcut bakiye Önceki değişken oran Sabitlenen faiz oranı Son vade yılı 
     
IFC 13.3 milyon ABD Doları 6 aylık Libor %2,76 2016 
IFC 8.1 milyon Euro 6 aylık Euribor %2,93 2016 
TSKB 8.9 milyon Euro 6 aylık Euribor %2,34 2014 
 
Şirket'in, bağlı ortaklığı olan Soktas India’nın uzun vadeli yatırım kredilerinin teminatı olarak ilgili banka 
ve finansman kuruluşlarına verdiği garantilerinin toplamı 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yaklaşık 
37.000.000 ABD doları (31 Aralık 2008 – 32.400.000 ADB Doları) eşdeğerine ulaşmıştır. 31 Aralık 2009 
tarihi itibariyle Soktas India ilgili uzun vadeli yatırım kredilerinin yaklaşık 27.500.000 ABD doları (31 
Aralık 2008 – 15.570.000 ABD doları) eşdeğerindeki kısmını kullanmıştır. 
 
 
6. Ticari alacak ve borçlar 
 
a) Ticari alacaklar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   

Ticari alacaklar 14.696.372 14.113.552 
Vadeli çekler ve alacak senetleri 8.097.974 9.974.209 
Şüpheli alacaklar 75.136 20.943 

   

 22.869.482 24.108.704 
   

Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (75.136) (20.943) 
Eksi: Alacak reeskontu (299.769) (323.794) 

   

 22.494.577 23.763.967 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup, alacaklarına karşılık olarak 3.137.603 TL, 4.062.526 Euro, 111.076 
ABD Doları ve 22.733.277 Hindistan Rupisi tutarlarında teminatlar almış bulunmaktadır (31 Aralık 2008 
– 3.051.266 TL, 5.459.213 Euro, 200.000 ABD Doları’dır). 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Türk Lirası (TL))  
 
 
 

 (27) 

6. Ticari alacak ve borçlar (devamı) 
 
Şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Açılış bakiyesi (20.943) (631.093) 
Dönem geliri / (gideri) (54.193) (260.214) 
Şüpheli alacak karşılığının silinmesi - 870.364 
   
Kapanış bakiyesi (75.136) (20.943) 
 
b) Ticari borçlar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Ticari borçlar 6.509.691 25.259.797 
Borç senetleri 4.236.507 4.736.629 
Eksi: borçlar reeskontu (132.179) (271.353) 
   
Kısa vadeli ticari borçlar 10.614.019 29.725.073 
   
Uzun vadeli ticari borçlar 165.853 229.795 
   
Uzun vadeli ticari borçlar 165.853 229.795 
 
 
7. İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler 
 
İlişkili taraflardan alacaklar 
 
Yoktur (31 Aralık 2008 -Yoktur). 
 
İlişkili taraflara borçlar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
   
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık San. Tic. A.Ş. (Agrita)  

(Ana ortakların bağlı ortaklığı) 313.040 219.554 
   
 313.040 219.554 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle konsolide bilançoda kısa vadeli yükümlülükler altında diğer borçlar 
içerisinde 194.861 TL (31 Aralık 2008 – 190.752 TL) ortaklara temettü borcu bulunmaktadır ve 
çoğunluğu Şirket’in 5 Mayıs 2008 ve 2 Nisan 2007 tarihlerinde dağıtmaya başladığı nakit temettü 
borcunu ifade etmektedir.  
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7. İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı) 
 
İlişkili taraflara satışlar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Agrita (*) 1.377.129 632.867 
   
 1.377.129 632.867 
 
(*)  Agrita’ya yapılan yem ham maddesi satışlarından oluşmaktadır. 
 
İlişkili taraflardan alımlar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Agrita (*) 5.916.212 4.096.995 
Alta Bering Management Technology Consultants Ltd. (**) 55.943 - 
LBA Yönetim Mühendislik A.Ş. (**) 77.223 - 
İlkorur Danışmanlık Ltd. Şti. (**) 56.703 15.600 
Kayhan Ailesi Üyeleri (***) 39.012 30.301 
   
 6.145.093 4.142.896 
 
(*)  Agrita’dan yapılan canlı varlıklarla ilgili yem alımlarından oluşmaktadır. 
(**)  Diğer ilişkili kuruluşlardan alınan yazılım lisans bedeli ve danışmanlık hizmetlerinden 

oluşmaktadır.  
(***)  Aile fertlerine ödenen İzmir İrtibat Ofisi kira bedelinden oluşmaktadır. 
 
 
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup’un üst düzey yöneticilere (12 kişi) (31 Aralık 2008 – 12 kişi) sağlamış 
olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı  3.158.294 TL’dir (31 Aralık 2008 – 2.676.517 TL). 
 
 
8. Diğer alacaklar ve borçlar 
 
a) Diğer alacaklar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   

   
Verilen depozito ve teminatlar 87.591 50.612 
Diğer 5 2.430 
   
 87.596 53.042 
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8. Diğer alacaklar ve borçlar (devamı) 
 
b)  Diğer borçlar 
 

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   

Personele borçlar 977.773 1.112.855 
Ödenecek sosyal sigortalar primleri 527.610 593.229 
Alınan avanslar 374.819 - 
Ödenecek diğer vergi ve fonlar 346.788 539.679 
Tecil terkin KDV 275.622 805.841 
Ödenecek kar payları (Not 7) 194.861 190.752 

   
 2.697.473 3.242.356 

 
 
9. Stoklar 
 

 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   

Hammadde stokları 13.863.786 14.455.264 
Yarı mamul stokları 3.800.863 4.081.014 
Mamul stokları 11.283.558 13.613.212 
Diğer stoklar 545.875 240.438 

   
 29.494.082 32.389.928 

 
31 Aralık 2009 itibariyle toplam stoklar için ayrılan karşılık  140.358 TL’dir (31 Aralık 2008 – 391.711 
TL).  
 
 
10. Diğer dönen ve duran varlıklar 
 
a)  Diğer dönen varlıklar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Gelir tahakkukları (*) 4.447.064 818.547 
İade edilecek KDV 3.655.029 3.447.949 
İndirilebilir KDV 1.298.444 4.868.237 
Verilen sipariş avansları (kısa vadeli) 1.111.943 141.640 
Devlet teşvik ve yardım alacakları 784.152 1.360.505 
Peşin ödenen giderler 649.287 523.725 
Tecil terkin KDV 275.622 805.841 
Personel avansları 60.792 87.112 
Peşin ödenen vergiler 38.540 65.623 
İş avansları 30.760 36.230 
Diğer 751.945 908.174 
Vadeli işlem gelir tahakkuku - 800.103 
   
 13.103.578 13.863.686 
 
(*)  Şirket, gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi 

tutarının 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde ve 2009 yılı Nisan ayı muhtasar beyannamesinde 
indirim olarak dikkate alınması gerektiğini düşünerek, ilgili beyannameleri itirazi kayıtla beyan etmiş ve 
konuyu yargıya intikal ettirmiştir. İlgili davalar Şirket lehine sonuçlanmış ve vergi mahkemesi dava konusu 
1.384.043 TL tutarındaki gelir stopajı vergisinin Şirket’e iadesine hükmetmiştir. İlgili tutar konsolide finansal 
tablolarda diğer dönen varlıklar altında gelir tahakkukları içinde gösterilmektedir. 
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10. Diğer dönen ve duran varlıklar (devamı) 
  
Şirket’in hayvancılık faaliyetleri ile ilgili 2.315.796 TL’lik çeşitli prim ve teşvik geliri tahakkukları yine 
konsolide finansal tablolarda diğer dönen varlıklar altında gelir tahakkukları içinde gösterilmektedir. 
 
b) Diğer duran varlıklar 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Peşin ödenen giderler (uzun vadeli) 1.141.374 1.134.371 
Verilen sipariş avansları (uzun vadeli) 411.265 414.699 
Verilen depozito ve garantiler 302.041 197.558 
   
 1.854.680 1.746.628 
 
 
11. Finansal yatırımlar 
 
 İştirak (%) 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
    
EGS Holding A.Ş. (EGS) 0,01 198.345 198.345 
Tekstil Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. (TSD) 1,57 268.025 268.025 
Tepekule Depo ve İşletmeciliği A.Ş. 0,02 1.680 1.680 
Alsancak Denizcilik Romorkaj ve Liman İşl. A.Ş. 0,02 15.120 15.120 
Diğer %1’in altında 8.298 8.298 
    
  491.468 491.468 
    
Değer düşüklüğü karşılığı :    
EGS  (198.345) (198.345) 
TSD  (268.025) (268.025) 
    
31 Aralık bakiyesi  25.098 25.098 
 
 
12. Canlı varlıklar 
 
Canlı varlıklar içinde Grup'un tedarik ettiği ve kendisinin yetiştirdiği inek, düve ve buzağılar yer almaktadır. 
Buzağı ve süt üretiminin başlamasından dolayı 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren amortisman ayrılmaya 
başlanmıştır. Canlı varlıklar doğrusal amortisman metoduyla 5 senede amorti edilmektedir.  
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle canlı varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2008 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2009 
      
Maliyet      
İnekler 11.022.839 - (935.383) 4.751.078 14.838.534 
Dişi buzağı ve düveler 4.894.062 3.605.863 (147.761) (4.751.078) 3.601.086 
      
 15.916.901 3.605.863 (1.083.144) - 18.439.620 
      
Eksi : Birikmiş amortisman      
İnekler 916.114 2.596.279 (145.013) - 3.367.380 
      
 916.114 2.596.279 (145.013) - 3.367.380 
      
Net defter değeri 15.000.787    15.072.240 
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12. Canlı varlıklar (devamı) 
 
 31 Aralık 2007 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2008 
      
Maliyet      
İnekler - - (474.457) 11.497.296 11.022.839 
Dişi buzağı ve düveler 8.970.994 9.395.955 (1.975.591) (11.497.296) 4.894.062 
      
 8.970.994 9.395.955 (2.450.048) - 15.916.901 
      
Eksi : Birikmiş amortisman      
İnekler - (931.081) 14.967 - (916.114) 
      
 - (931.081) 14.967 - (916.114) 
      
Net defter değeri 8.970.994    15.000.787 
 
Grup, doğan erkek buzağıları daha sonra satmak üzere dönen varlıklar altında takip etmektedir. 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Stoklardaki erkek buzağılar 37.426 11.323 
   
 37.426 11.323 
 
 
13. Maddi duran varlıklar  
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren dönem içinde maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara 
ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık  

2008 
Yabancı para 

çevrim farkı Girişler Çıkışlar 
Transferler 

(*) 
31 Aralık  

2009 
       
Maliyet        
Arazi ve arsalar 6.814.415 20.909 703.586 - - 7.538.910 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 5.720.822 - 63.266 - 1.321.501 7.105.589 
Binalar  51.112.745 - 110.674 - 34.260.329 85.483.748 
Makine ve teçhizat 192.809.885 14.692 1.597.440 (1.488.605) 39.229.074 232.162.486 
Taşıt araçları 4.996.372 1.568 382.930 (500.733) 12.003 4.892.140 
Demirbaşlar 13.874.720 1.893 290.436 (135.629) 26.383 14.057.803 
Diğer maddi varlıklar 4.683.723 79.842 54.496 (533.287) (2.063.449) 2.221.325 
Yapılmakta olan yatırımlar 61.659.445 1.861.974 12.850.374 (82.587) (73.013.178) 3.276.028 
       
 341.672.127 1.980.878 16.053.202 (2.740.841) (227.337) 356.738.029 
       
Eksi : Birikmiş amortisman       
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.188.065 - 528.894 - - 1.716.959 
Binalar 19.558.107 - 2.490.562 - - 22.048.669 
Makine ve teçhizat 135.359.892 721 10.491.856 (1.457.348) - 144.395.121 
Taşıt araçları 2.899.872 394 730.014 (374.159) - 3.256.121 
Demirbaşlar 9.810.837 86 946.140 (76.169) - 10.680.894 
Diğer maddi varlıklar 2.141.380 - 81.788 (388.195) - 1.834.973 
       
 170.958.153 1.201 15.269.254 (2.295.871) - 183.932.737 
       
Net defter değeri 170.713.974     172.805.292 

 
(*)  Maddi duran varlık altında yer alan “yapılmakta olan yatırımlar” kaleminden aktifleşen 227.337 TL’lik kısım maddi olmayan 

duran varlıklara sınıflanmıştır. 
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13. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona eren dönem içinde maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara 
ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık  

2007 
Yabancı para 

çevrim farkı Girişler Çıkışlar Transferler 
31 Aralık  

2008 
       
Maliyet        
Arazi ve arsalar 5.620.685  4.016 1.189.714 -  6.814.415 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.727.570  - 115.849 - 2.877.403 5.720.822 
Binalar  43.690.949  - 92.820 - 7.328.976 51.112.745 
Makine ve teçhizat 194.570.338  443 1.997.230 (9.796.683) 6.038.557 192.809.885 
Taşıt araçları 4.825.015  1.915 218.239 (48.797) - 4.996.372 
Demirbaşlar 11.135.241  56 1.527.237 (11.055) 1.223.241 13.874.720 
Diğer maddi varlıklar 2.442.844  - 2.185.737 (949) 56.091 4.683.723 
Yapılmakta olan yatırımlar 6.652.431  298.270 72.233.012 - (17.524.268) 61.659.445 
       
 271.665.073 304.700 79.559.838 (9.857.484) - 341.672.127 
       
Eksi : Birikmiş amortisman       
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.024.214  - 163.851 - - 1.188.065 
Binalar 18.144.925  - 1.413.182 - - 19.558.107 
Makine ve teçhizat 133.420.472  5 9.143.780 (7.204.365) - 135.359.892 
Taşıt araçları 2.198.462  99 750.108 (48.797) - 2.899.872 
Demirbaşlar 9.106.771  1 712.229 (8.164) - 9.810.837 
Diğer maddi varlıklar 2.011.942  - 129.438 - - 2.141.380 
       
 165.906.786 105 12.312.588 (7.261.326) - 170.958.153 
       
Net defter değeri 105.758.287     170.713.974 

 
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi varlıklar konsolide bilançoda makine ve teçhizat içerisinde yer 
almakta olup, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle söz konusu maddi varlıkların net defter değeri 3.456.799 
TL’dir (31 Aralık 2008 – 3.799.978 TL). 
 
Grup yatırımlarına ilişkin olarak kullandığı kredilerden doğan kur farkı ve faiz giderlerinin ilgili maddi 
varlık kullanıma hazır hale gelinceye kadar olan kısımlarını aktifleştirmiştir. Söz konusu aktifleştirme 
tutarı 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2.880.485 TL’dir. (31 Aralık 2008 – 9.423.343 TL). 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle, hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmuş maddi 
duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 636.700 636.700 
Binalar 2.222.559 2.132.063 
Makina ve teçhizat 72.256.286 63.591.945 
Taşıt araçları 1.066.437 1.284.149 
Demirbaşlar 8.336.043 8.077.298 
Diğer maddi duran varlıklar 694.877 1.954.355 
   
 85.212.902 77.676.510 
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13. Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
Varlıklar üzerindeki rehin ve ipotekler 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle kullanılan krediler ile ilgili olarak maddi duran varlıklar 
üzerinde bulunan ipoteklerin tutarları aşağıda sunulmuştur. 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 
Para birimi 

Tutar 
(yabancı para) 

Tutar 
(TL) 

Tutar 
(yabancı para) 

Tutar 
(TL) 

     
Euro 36.360.000 70.987.458 36.360.000  77.839.488  
ABD Doları 26.600.000 20.025.810 26.600.000  40.227.180  
TL - 7.866.000 - 7.866.000  
Rupi 867.668.486 27.987.327 720.000.000 22.392.000 
     
  126.866.595  148.324.668 
 
 
14. Maddi olmayan duran varlıklar 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi içinde maddi olmayan varlıkların hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Aralık 
2008 

Yabancı para 
çevrim farkı Girişler Çıkışlar 

Transferler 
(*) 

31 Aralık 
2009 

       
Maliyet       
Bilgisayar programları  1.762.414 6.343 58.768 (25.668) 56.258 1.858.115 
Haklar 183.223 46 365.504 - 171.079 719.852 
Özel maliyetler 929 - - - - 929 
       
 1.946.566 6.389 424.272 (25.668) 227.337 2.578.896 
       
Birikmiş itfa payları       
Bilgisayar programları 1.346.914 - 111.748 (6.399) - 1.452.263 
Haklar 98.969 (159) 69.703 - - 168.513 
Özel maliyetler 20 - 94 - - 114 
       
 1.445.903 (159) 181.545 (6.399) - 1.620.890 
       
Net defter değeri 500.663     958.006 
 
(*) Maddi duran varlık altında yer alan “yapılmakta olan yatırımlar” kaleminden aktifleşen 227.337 TL’lik 

kısım maddi olmayan duran varlıklara sınıflanmıştır. 
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14. Maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
 
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sona eren dönem içindeki maddi olmayan varlıkların hareket tablosu 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2007 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2008 
     

Maliyet     
Bilgisayar programları  1.428.738 333.676 - 1.762.414 
Haklar 164.986 18.237 - 183.223 
Özel maliyetler 38.709 929 (38.709) 929 
     
 1.632.433 352.842 (38.709) 1.946.566 
     
Birikmiş itfa payları     
Bilgisayar programları 1.265.623 81.291 - 1.346.914 
Haklar 74.237 24.732 - 98.969 
Özel maliyetler 9.059 3.901 (12.940) 20 
     
 1.348.919 109.924 (12.940) 1.445.903 
     
Net defter değeri 283.514   500.663 
 
 
15. Diğer finansal yükümlülükler 
 
Opsiyon sözleşmeleri 
 
Şirket, ortalama beş ay vadeli, nominal değeri 1.000.000 ABD Doları (2008 - 29.964.415 ABD Doları) 
olan döviz kuru forward işlemlerine girmiştir. Şirket, söz konusu işlemler için 31 Aralık 2009 tarihi 
itibariyle net defter değeri ile rayiç bedel arasında oluşan 49.682 TL (2008 – 800.103 TL) tutarındaki 
türev finansal araçlar karşılığını diğer kısa vadeli yükümlülükler (2008 – diğer dönen varlıklar) altında 
yansıtmaktadır.  
 
Azınlık hissesi satış opsiyonu yükümlülüğü 
 
Şirket ile IFC arasında 18 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan hisse satış opsiyonu sözleşmesi uyarınca 
IFC’nin, Şirket’in bağlı ortaklığı Soktas India’daki %11,8 oranındaki azınlık hisselerini, 20 Kasım 2007 
tarihinde imzalanan ortaklık anlaşmasını takip eden altıncı ve onuncu yıllar arasındaki dönemde, 
Şirket’e satış opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu opsiyonun IFC tarafından kullanılması, ilgili 
sözleşme uyarınca birtakım şartlara bağlı olup, iştirakin hisselerinin altıncı yıl öncesinde halka arzının 
yapılması durumunda, hisse satış opsiyonu IFC tarafından kullanılamayacaktır. Söz konusu opsiyonun 
kullanımı şarta bağlı olmakla birlikte, Şirket Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında 
öngörüldüğü üzere azınlık paylarını diğer finansal yükümlülükler (uzun vadeli) olarak sınıflamıştır. 
 
Azınlık hisseleri satış opsiyonunu konsolide mali tablolara yansıtmak için, 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 
taşınan azınlık payı tutarı olan (dönem karından verilen pay sonrasındaki taşınan değeri) 3.462.326    
TL (31 Aralık 2008 – 2.498.629 TL), öz sermayeden, uzun vadeli yükümlülükler içerisinde diğer finansal 
yükümlülüklere sınıflandırılmıştır.  
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle satış opsiyonun rayiç  bedeli 477.172 TL (31 Aralık 2008 – 2.498.629 TL) 
olarak belirlenmiş olup, aradaki 2.985.154 TL (31 Aralık 2008 – sıfır) rayiç değer farkı da Grup’un azınlık 
paylarının satın alınmasına ilişkin muhasebe politikasına istinaden öz sermaye içerisindeki “azınlık 
hisseleri opsiyon değerleme fonu’na yansıtılmıştır. 
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16. Borç karşılıkları 
 
Kısa vadeli borç karşılıkları 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Personel gider tahakkuku 450.918 297.595 
Komisyon masrafı tahakkuku 333.770 258.272 
Diğer 911.409 456.829 
   
 1.696.097 1.012.696 
 
 
17. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
 
Grup, Türkiye’de mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü 
davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür.  Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 
2009 tarihi itibariyle, 2.365 TL (31 Aralık 2008 – 2.173 TL) ile sınırlandırılmıştır. 1 Ocak 2010 tarihinden 
itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.427 TL’ye yükseltilmiştir. 
 
Grup, kıdem tazminatı karşılığını, “Öngörülen Birim Kredi Yöntemi” ni kullanarak, geçmiş yıllardaki 
personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini 
baz alarak hesaplamış ve konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 
tarihleri itibariyle kıdem tazminatı karşılığı profesyonel bağımsız bir aktüer tarafından yapılan 
hesaplamalar baz alınarak kayıtlara yansıtılmıştır. 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle 
yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
İskonto oranı %11 %12 
Tahmin edilen limit/ücret artışı %4,8 %5,4 
 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur. 
 
 1 Ocak- 

31 Aralık 2009 
1 Ocak- 

31 Aralık 2008 
   
1 Ocak itibariyle karşılık 4.832.030 4.379.171 
Cari dönem karşılığı 2.090.843 1.698.321 
Hizmet maliyeti (aktüeryal kazanç/kayıp dahil) 357.664 435.936 
Faiz maliyeti 297.720 250.051 
Ödenen kıdem tazminatları (3.053.511) (1.931.449) 
   
31 Aralık itibariyle karşılık 4.524.746 4.832.030 
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18. Vergiler 
 
Türkiye’deki vergi uygulamaları 
 
Kurumlar vergisi 
 
Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki Türkiye’de ve diğer ülkelerde kurulmuş bağlı ortaklıkları, 
faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 
 
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2008 - %20) . Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap 
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve 
ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle 
oluşan kazançlar üzerinden %20 (31 Aralık 2008 - %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte 
ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.  
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince 
beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.  
 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 
Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1 – 25 Nisan tarihleri 
arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve bunlara baz teşkil eden 
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir. 
 
Gelir vergisi stopajı 
 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması 
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak ilan 
edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla %15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye 
ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 
 
Yatırım indirimi  
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 24 Nisan 2003  tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden 
düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında olan ve düzeltilen Gelirler Vergisi Kanunu'nun (4842 
nolu Kanun ile düzeltilen) 19 uncu madde kapsamında 31 Aralık 2005  tarihinden önce başlanan 
yatırımlarını, sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilmekteydiler.    
 
15 Ekim 2009 tarihinde, Anayasa Mahkemesi yatırım indirimlerinin 2008 yılından sonra 
kullanılamayacağı ve yatırım indirimi teşviğini 2006, 2007 ve 2008 yılları ile sınırlayan ifadeleri iptal 
etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı 8 Ocak 2010 tarihinde yayınlanan 27456 nolu 
Resmi Gazete tarihinden itibaren geçerlidir. 
 
Şirket’in daha sonraki dönemde kullanabileceği 12.092.286 TL tutarında stopajlı yatırım indirimi 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihli kazanılmış hakları ortadan kaldıran yasal 
düzenlemeyi iptal etmesine istinaden stopajlı yatırım indirimleri üzerinden %0,2 oranında ertelenmiş 
vergi aktifi kayıtlara alınmıştır. Stopajlı yatırım indirimleri kullanılmasının beklendiği dönemlerde mevcut 
ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin halihazırda kullanılmış olması beklendiğinden dolayı diğer 
ertelenmiş vergi aktifleri ve pasifleri için geçici vergi oranı %20 olarak kullanılmıştır. 
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18. Vergiler (devamı) 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aşağıda özetlenmiştir: 
 
 2009 2008 
   

Gelir tablosu   
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) (*) 3.488.324 (1.323.230) 
Cari dönem yasal vergi karşılığı (*) (1.254.122) 168.742 
   
 2.234.202 (1.154.488) 

 
(*)  31 Aralık 2007 finansal tabloları yayımlandıktan sonra cari dönem vergisi 337.097 TL azalmış, 

buna bağlı olarak ertelenmiş vergi gideri de 256.427 TL azalmıştır. Vergi karşılığında oluşan bu 
değişiklikler 31 Aralık 2008 finansal tablolarında cari dönem ve ertelenmiş vergi giderlerine gelir 
olarak yansıtılmıştır.  

 
Diğer ülkelerdeki vergi uygulamaları 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle faaliyet gösterilen diğer ülkelerdeki efektif vergi oranları 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   

Romanya %16 %16 
Hindistan %33,99 %33,99 
 
Vergi mutabakatı 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 dönemleri itibariyle, vergi öncesi kar üzerine yasal vergi oranı uygulanarak 
bulunan vergi gideri ile ilişikteki konsolide gelir tablosundaki toplam vergi karşılığı arasındaki mutabakat 
aşağıdaki gibidir : 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   

Vergi öncesi kar/(zarar) (97.039) 7.763.183 
   
Geçerli olan yasal kurumlar vergisi oranı %20 (2008 - %30 ) 19.408 (2.328.955) 
Vergiden istisna gelirlerin etkisi 307.494 924.617 
Vergi matrahından indirilemeyen giderlerin etkisi (293.879) (682.006) 
Kullanılmayan yatırım indiriminin etkisi - (805.623) 
Kalıcı farklılıkların vergi etkisi  2.201.179 1.143.955 
Geçmiş dönem vergi etkisi - 593.524 
   

 2.234.202 (1.154.488) 
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18. Vergiler (devamı) 
 
Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü) / varlığı 
 
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 
mali tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 
 
  

Kümülatif geçici farklar 
Ertelenen vergi  

alacağı / (yükümlülüğü) 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
     
Kıdem tazminatı karşılığı 4.507.324 4.743.599 915.081 948.722 
Maddi ve maddi olmayan varlıklar 

(finansal kiralama işlemleri dahil) (31.553.239) (29.086.663) (7.249.085) (5.809.799) 
Stoklar (375.078) (156.787) (75.016) (31.358) 
Devreden yatırım indirimi 12.092.286 - 24.185 - 
Geçmiş yıl zararları 14.375.739 - 4.886.315 - 
Diğer geçici farklar 417.232 (352.270) 20.586 (96.805) 
     
Ertelenen vergi yükümlülüğü, net (535.736) (24.852.121) (1.477.934) (4.989.240) 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Açılış bakiyesi 4.989.240 3.409.583 
Yabancı para çevrim farkı (22.982) - 
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) (*) (3.488.324) 1.579.657 
   
Kapanış bakiyesi 1.477.934 4.989.240 
 
(*)  2008 yılı ertelenmiş vergi gideri yukarıda bahsedildiği üzere 2007 ertelenmiş vergi giderini 

256.427 TL azaltan değişikliğin sonucunu içerecek şekilde 2008 gelir tablosuna yansıtılmıştır.  
 
Grup’un bağlı ortaklıklarındaki hisseler ile ilgili olarak ertelenmiş vergi borcu henüz 
muhasebeleştirilmemiş geçici farkları bulunmamaktadır. 
 
 
19. Özkaynaklar 
 
a) Sermaye / karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup’un kayıtlı sermaye tavanı 32.000.000 TL’dir. 
Şirket sermayesi her biri 0,01 TL tutarında 1.356.000.000 (31 Aralık 2008 – 1.200.000.000) adet 
hisseden oluşmaktadır. 
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19. Özkaynaklar (devamı) 
 
Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle 
aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
 Hisse grubu Tutar % Tutar % 
      
Kayhan Holding A.Ş. B 2.872.517 21,18 2.542.050 21,18 
Arife Seyda Kayhan A-B 1.356.000 10,00 934.112 7,78 
Gönen Kayhan A-B 1.206.721 8,90 1.067.895 8,90 
Muharrem H. Kayhan A-B 1.118.617 8,25 1.699.453 14,16 
E. Hilmi Kayhan A-B 1.117.768 8,24 1.698.702 14,16 
Diğer  A-B 5.888.377 43,42 4.057.788 33,81 
      
  13.560.000 100,00 12.000.000 100,00 
 
Şirket, 1 nolu dipnotta açıklandığı üzere bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak 2008 yılı birinci ve 
ikinci temettü tutarlarına istinaden, çıkarılmış sermayesi 12.000.000 TL'den 13.560.000 TL'ye 
yükseltmiştir.  
 
Ayrıca Şirket, 27 Ekim 2009 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında, bağlı ortaklığı olan Soktas India 
Private Limited’in ödenmiş sermayesinin 1.026.589.830 Hint Rupisine arttırılmasına karar vermiştir. 
Sermaye arttırımı sonrası  Soktas India Private Limited' in pay durumu aşağıdaki gibi olmuştur: 
 
Ortaklar Hisse adedi İştirak oranı 
   
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 90.545.223 %88,20 
IFC 12.113.760 %11,80 
   
Toplam 102.658.983 %100 
 
Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle konsolide bilançolarında yansıtmış olduğu 
özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır :  
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Ödenmiş sermaye 28.098.548 28.098.548 
Olağanüstü yedekler 24.841.825 24.841.825 
Hisse senetleri ihraç primleri 8.667.485 8.667.485 
Yasal yedekler 6.876.311 6.876.311 
   
Toplam 68.484.169 68.484.169 
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19. Özkaynaklar (devamı) 
 
b) Kar yedekleri – geçmiş yıl kar/zararları 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş 
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.  
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle, Şirket’in yasal kayıtlarında yansıtmış olduğu kar 
yedekleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
Olağanüstü yedekler 33.584.544 33.758.388 
Yasal yedekler 8.833.591 8.759.060 
Diğer yedekler 20.104 20.104 
   
 42.438.239 42.537.552 
 
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca  finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan 
işletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı 
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal eden 
kar tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel 
kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını SPK’nın 
Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde 
hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak 
hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir. 
 
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için 
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar 
verilmiştir. 
 
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye 
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon 
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır. 
  
Yasal yedekler ve statü yedekleri yasal kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda, UFRS 
esasları çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibariyle kar dağıtımına veya 
sermaye artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları, geçmiş yıllar 
kar/zararlarıyla ilişkilendirilmiştir. 
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20. Hisse başına kazanç 
 
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse 
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler sermayelerini hissedarlarına, hali hazırda mevcut olan geçmiş yıl kazançlarından ve 
yasal finansal tablolarında taşıdıkları yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç 
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, 
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.  
 
 1 Ocak - 

31 Aralık 2009 
1 Ocak - 

31 Aralık 2008 
   

Tedavüldeki toplam hisse senedi adedi (Dönem başı) 1.200.000.000 1.200.000.000 
Tedavüldeki toplam hisse senedi adedi (Dönem sonu) 1.356.000.000 1.200.000.000 
Tedavüldeki toplam hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi 1.356.000.000 1.356.000.000 
Net kar (TL) 2.137.163 6.608.695 
Hisse başına kar (TL) 0,00158 0,00487 
 
(*) 1 adet Şirket Hisse Senedi 0,01 TL nominal değerdedir.  
 
 
21. Bölümlere göre raporlama 
 
a) İşletme bölümü 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle işletme bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2009 
 Tekstil Tarım Eliminasyon Grup 
     
Satışlar 98.263.364 19.555.251 - 117.818.615 
      
Satış gelirleri (net) 98.263.364 19.555.251 - 117.818.615 
     
Brüt kar 30.075.273 1.600.883 - 31.676.156 
     
Yatırım harcamaları 13.004.529 7.078.808 - 20.083.337 
     
Nakit çıkış gerektirmeyen giderler     
Amortisman ve itfa payları  12.812.060 5.235.018 - 18.047.078 
Kıdem tazminatı karşılığı  2.701.883 44.344 - 2.746.227 
Ertelenmiş vergi gideri / (geliri) (3.618.000) 129.676 - (3.488.324) 
Diğer 7.102.453 3.099.183 - 10.201.636 
      
 18.998.396 8.508.221 - 27.506.617 
      
Toplam varlıklar 248.302.025 63.957.298 (39.197.966) 273.061.357 
     
Toplam yükümlülükler 135.366.223 60.491.331 (39.184.153) 156.673.401 
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21. Bölümlere göre raporlama (devamı) 
 
  31 Aralık 2008 
 Tekstil Tarım Eliminasyon Grup 
     
Satışlar 115.773.024 9.476.490 - 125.249.514 
      
Satış gelirleri (net) 115.773.024 9.476.490 - 125.249.514 
     
Brüt kar 40.901.121 1.388.551  42.289.672 
     
Yatırım harcamaları 60.211.394 29.097.241 - 89.308.635 
     
Nakit çıkış gerektirmeyen giderler     
Amortisman ve itfa payları  10.884.332 2.469.261 - 13.353.593 
Kıdem tazminatı karşılığı  2.352.416 31.892 - 2.384.308 
Ertelenmiş vergi gideri 357.558 965.672 - 1.323.230 
Diğer 4.693.617 - - 4.693.617 
      
 18.287.923 3.466.825 - 21.754.748 
      
Toplam varlıklar 253.243.273 63.620.479 (37.963.643) 278.900.109 
     
Toplam yükümlülükler 137.921.479 33.285.006 (2.332.710) 168.873.775 
 
b) Coğrafi bölüm 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle işletme bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2009 
 Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon Grup 
     
Satışlar 109.583.248 14.565.209 (6.329.842) 117.818.615 
Bölüm içi satışlar 62.274.048 - (62.274.048) -    
      
Satış gelirleri (net) 171.857.296 14.565.209 (68.603.890) 117.818.615 
      
Toplam varlıklar 269.065.133 89.298.564 (85.302.340) 273.061.357 
     
Toplam yükümlülükler 155.429.505 64.241.866 (62.997.970) 156.673.401 
 
  31 Aralık 2008 
 Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon Grup 
     
Satışlar 125.280.616 - (31.102) 125.249.514 
Bölüm içi satışlar 69.888.209 - (69.888.209) - 
      
Satış gelirleri (net) 195.168.825 - (69.919.311) 125.249.514 
      
Toplam varlıklar 239.275.900 62.719.619 (23.095.410) 278.900.109 
     
Toplam yükümlülükler 129.220.222 44.877.322 (5.223.769) 168.873.775 
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22. Esas faaliyet gelirleri 
 
a) Net satışlar 
 
Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içerisinde gerçekleştirmiş 
olduğu satışlar aşağıdaki gibidir:  
 

 2009 2008 
   

Yurt dışı satışlar (*) 65.564.877 95.842.310 
Yurtiçi satışlar  52.253.738 29.407.204 

   
 117.818.615 125.249.514 

 
(*) Yurt dışı satışların büyük bir bölümü Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’ye gerçekleştirilmektedir.  
 
b) Satışların maliyeti 

 
 2009 2008 
   
Direkt hammadde ve malzeme giderleri 30.822.175 30.362.979 
Direkt işçilik giderleri 12.317.515 14.129.836 
Tükenme payları ve amortisman giderleri 15.981.043 11.485.559 
Diğer üretim giderleri 24.411.921 26.339.061 
   
Toplam üretilen malın maliyeti 83.532.654 82.317.435 
   
Yarı mamül değişimi 280.151 66.947 
   
Dönem başı yarı mamül 4.081.014 4.147.961 
Dönem sonu yarı mamül (3.800.863) (4.081.014) 
   
Mamül değişimi 2.329.654 575.460 
   
Dönem başı mamül 13.613.212 14.188.672 
Dönem sonu mamül (11.283.558) (13.613.212) 
   
 86.142.459 82.959.842 
 
c) Üretim ve satış miktarları 
 
 Üretim Satış 
 2009 2008 2009 2008 
     
Mamul kumaş (km) 10.079 11.945 10.559 12.013 
Süt (ton) 22.249 10.584 21.467 10.044 
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23. Faaliyet giderleri 
 
 2009 2008 
   

Satış ve pazarlama giderleri 10.688.417 11.661.970 
Genel yönetim giderleri 16.079.665 15.252.148 
   
 26.768.082 26.914.118 

 
a) Satış pazarlama giderleri 
 
 2009 2008 
   

Personel giderleri 2.330.568 2.123.136 
Tükenme payları ve amortisman giderleri 454.191 391.468 
Diğer satış ve pazarlama giderleri  7.903.658 9.147.366 
   
 10.688.417  11.661.970 

 
b) Genel yönetim giderleri 
 
 2009 2008 
   

Personel giderleri 7.837.119 6.989.451 
Tükenme payları ve amortisman giderleri 1.378.855 1.092.673 
Diğer genel yönetim giderleri  6.863.691 7.170.024 
   
 16.079.665 15.252.148 

 
c) Amortisman ve itfa giderleri 
 
 2009 2008 
   

Üretim maliyeti 15.981.043 11.485.559 
Satış pazarlama giderleri 454.191 391.468 
Genel yönetim giderleri 1.378.855 1.092.673 
Çalışmayan kısım giderleri 232.989 383.893 
   
 18.047.078 13.353.593 
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24. Diğer faaliyetlerden gelir/gider ve kar/zararlar 
 
a)  Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar 
 
 2009 2008 
   
Önceki dönem karları 3.355 1.131 
Hurda ve muhtelif malzeme satış karları - 557.625 
Sigorta hasar tazminatı 739.018 216.222 
Faaliyetle ilgili diğer gelirler (*) 5.576.868 554.271 
   
 6.319.241 1.329.249 

 
(*)  Faaliyetler ilgili diğer gelirler’in 1.384.043 TL ‘lik kısmı Not 10(a) da belirtilen iade edilecek gelir 

vergisi stopajından, 1.707.888 TL ‘lik kısmı hayvancılık faaliyetleri ile ilgili çeşitli teşvik 
gelirlerinden ve 1.182.103 TL ‘lik kısmı T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen 
“TURQUALITY” destek programı kapsamındaki teşvik gelirlerinden oluşmaktadır. 

 
b)  Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar 
 
 2009 2008 
   
Sabit kıymet satış zararları (940.122) (883.102) 
Çalışmayan kısım giderleri (248.410) (561.765) 
Önceki dönem zararları (120.508) (79.634) 
   
 (1.309.040) (1.524.501) 

 
 
25.  Finansman gelirleri/(giderleri), net 
 
 2009 2008 
   
Finansman gelirleri   
Kambiyo karları 14.275.021 18.711.149 
Faiz gelirleri 698.317 298.143 
   
Toplam finansman gelirleri 14.973.338 19.009.292 
   
Finansman giderleri   
Kambiyo zararları (16.158.038) (22.344.030) 
Faiz giderleri (7.565.416) (3.095.962) 
Faktoring giderleri (402.624) (452.543) 
Finansal kiralama faiz gideri (29.947) (198.255) 
Diğer finansman giderleri (832.627) (335.621) 
   
Toplam finansman giderleri (24.988.652) (26.426.411) 
   
Finansman giderleri, net (10.015.314) (7.417.119) 
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26. Devlet teşvik ve yardımları 
 
Yatırım teşvik belgeleri 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle iki adet Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur. 
  
26 Haziran 2007 tarihinde alınan bir adet Teşvik belgesi kapsamında sağlanan imkanlar aşağıdaki 
gibidir: 
  
-    KDV istisnası 
-    100% gümrük muafiyeti 
  
17 Nisan 2006 tarihinde alınan bir adet Yatırım Teşvik belgesi kapsamında sağlanan imkanlar aşağıdaki 
gibidir: 
  
-    KDV istisnası 
-    100% gümrük muafiyeti 
 
Grup’un 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yararlanmış olduğu yatırım indirimi bulunmamaktadır (31 Aralık 
2008 – 850.276). 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle devreden yatırım indirimi tutarı ise 12.092.286 TL’dir  
(31 Aralık 2008 – 11.461.368 TL). 
 
Yurt dışı teşvikler  
 
Şirket’in bağlı ortaklıklarından Soktas India,  Hindistan hükümeti tarafından tekstil faaliyetlerini ve 
ihracatı geliştirmeye yönelik verilen teşvikler kapsamında aşağıdaki imkanlardan yararlanmaktadır; 
 
- Hint bankalarından alınan uzun vadeli yatırım kredileri üzerinden %5 faiz iadesi, 
 
- Teşvik kapsamında yer alan makine ve ekipman yatırımlarının fatura bedelinin %10’ unun iadesi, 
 
-  Yapılan ihracatların FOB değeri üzerinden %5.3 oranında  teşvik ödemesi. 
 
Soktas India’ nın makine ve ekipman yatırımı ile ilgili aldığı teşvik tutarı olan 1.297.030 TL (31 Aralık 
2008: 1.084.405 TL), söz konusu makine ve ekipmanların faydalı ömrüne eşdeğer sürede ilgili dönemler 
boyunca gelir olarak finansal tablolarına yansıtılmaktadır. 
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27. Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler 
 
Şirket aleyhine davalar 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış 
dava yoktur (31 Aralık 2008 – 11.996 TL). 
 
Teminat mektupları 
 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008  tarihleri itibariyle Şirket’in teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna 
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 
 
Şirket tarafından verilen TRİ’ler 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
   
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı 34.744.286 47.759.462 
   
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu 

TRİ’lerin toplam tutarı 55.574.187 48.998.520 
   
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin 

borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 
   
D.Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı - - 
   

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine 

vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı - - 
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu 

TRİ’lerin toplam tutarı - - 
   
Toplam 90.318.473 96.757.982 

 
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle Grup’un vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat 
senetlerinin dökümü aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 
    
Gümrük müdürlüklerine ve satıcılara verilen teminat mektupları: TL 1.388.420 1.065.255 
 USD 70.000 70.000 
 INR 39.069.420 29.025.000 
    
Satıcılara verilen teminat senetleri: Euro - 198.900 
    
Uzun vadeli banka kredilerine karşılık olarak verilen teminat 

senetleri : 
 
Euro 11.129.530 15.169.666 

 TL 8.987.442 12.242.492 
    
Uzun vadeli finansal kiralama için verilen teminat senedi : Euro 101.792 674.901 
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27. Karşılıklar, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler (devamı) 
 
İhracat taahhütleri 
 
Grup’un otuzüç ayrı ihracat teşvik belgesi uyarınca ilgili belgelerin geçerlilik sürelerinin sonuna kadar 
toplam 113.941.689 ABD$ ve 1.774.831.692 Rupi (31 Aralık 2008 – dokuz adet teşvik belgesi – 
90.091.370 ABD$) ihracat taahhüdü bulunmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bu taahhüdün 
113.941.689 ABD$  ve  88.321.903 Rupilik kısmını (31 Aralık 2008– tamamı) gerçekleştirilmiştir. 
 
Aktifler üstündeki sigorta tutarı 
 
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Grup’un sahip olduğu aktifler üzerindeki toplam sigorta tutarı 317.654.361 
TL’dir (31 Aralık 2008 – 139.072.311 TL). 
 
 
28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski ve faiz 
oranı riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, mali piyasaların 
öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.  
 
Kredi riski 
 
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup yalnızca kredi güvenilirliği 
olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme 
yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi 
dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Grup yönetimi 
tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. 
 
Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden 
devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
 

 Alacaklar   

Cari dönem – 31 Aralık 2009 
Ticari 

 Alacaklar 
Diğer  

alacaklar 
Bankalardaki  

mevduat (Not 4)  
Türev  

araçlar 
     
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  
   (A+B+C+D+E) (1) 22.494.577 87.596 17.021.367 1.561.250 
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı (2) (12.815.412) - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal  
       varlıkların net defter değeri  20.174.730 87.596 17.021.367 - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net  

defter değeri  2.319.847 - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - 

-  Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 75.136 - - - 
-  Değer düşüklüğü (-)  (Not 6) (75.136) - - - 
-  Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 

-  Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  - - - - 
-  Değer düşüklüğü (-) - - - - 
-  Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - 1.561.250 
 
(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmıştır. 
(2) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve teminat mektuplarından oluşmaktadır. 
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28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

 Alacaklar   

Önceki dönem – 31 Aralık 2008 
Ticari 

 alacaklar 
Diğer  

alacaklar 
Bankalardaki  

mevduat (Not 4)  
Türev  

araçlar 
     
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski  
   (A+B+C+D+E) (1) 23.763.967 53.042 20.750.140 45.315.185 
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı (2) (14.065.366) - - - 
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal  
       varlıkların net defter değeri  19.845.114 53.042 20.750.140 - 
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş 

veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net  

defter değeri  3.918.853 - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - 

-  Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 20.943 - - - 
-  Değer düşüklüğü (-)  (Not 6) (20.943) - - - 
-  Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 

-  Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  - - - - 
-  Değer düşüklüğü (-) - - - - 
-  Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - 45.315.185 

 
(1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmıştır. 
(2) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve teminat mektuplarından oluşmaktadır. 

 
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlarına ilişkin açıklama aşağıdaki 
gibidir: 
 
Cari dönem – 31 Aralık 2009 Ticari alacaklar 
  
Toplam 2.319.847 
  
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 1.426.464 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 769.811 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 123.572 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - 
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş - 
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı 1.510.571 
  
  
Önceki dönem – 31 Aralık 2008 Ticari alacaklar 
  
Toplam 3.918.853 
  
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 2.659.096 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 1.175.355 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 84.402 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş - 
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş - 
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı 3.918.853 
 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Türk Lirası (TL))  
 
 
 

 (50) 

28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Likidite riski  
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi 
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. 
 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek 
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 
 
Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemiş ticari ve 
finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:  
 
Cari dönem – 31 Aralık 2009 
 

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter  
değeri  

Sözleşme  
uyarınca  

nakit çıkışlar  
toplamı  

(=I+II+III+IV) 
3 aydan  
kısa (I) 

3-12 ay  
arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan finansal yükümlülükler       
Banka kredileri 132.341.729 132.966.349 8.631.160 34.431.332 74.247.806 15.656.051 
Ticari borçlar 10.779.872 10.912.051 7.103.079 3.643.119 165.853 - 
Diğer borçlar  3.208.684 3.208.684 2.226.990 470.483 34.039 477.172 
       

 
Önceki dönem – 31 Aralık 2008 
 

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter  
değeri  

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar 
toplamı  

(=I+II+III+IV) 
3 aydan  
kısa (I) 

3-12 ay  
arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan finansal yükümlülükler       
Banka kredileri 120.871.813 120.952.348 1.043.487 31.488.886 55.748.554 32.671.421 
Ticari borçlar 29.954.868 30.226.221 26.372.915 3.623.511 229.795 - 
Diğer borçlar  4.437.378 4.437.378 1.938.749 - - 2.498.629 
 
 
Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 
 
Grup, rayiç değer ölçümlerini her finansal araç sınıfının girdilerinin kaynağına göre, üç seviyeli hiyerarşi 
kullanarak, aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır. 
 
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada işlem gören (düzeltilmemiş) piyasa fiyatı 
kullanılan değerleme teknikleri 
 
Seviye 2: Dolaylı veya dolaysız gözlemlenebilir girdi içeren diğer değerleme teknikleri 
 
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen değerleme teknikleri 
 
Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal yükümlülükler Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 
    
Opsiyon sözleşmeleri - 49.682 - 
Azınlık hakları satış opsiyonu - - 477.112 
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28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Piyasa riski 
 
a)  Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi  
 
Şirket’in yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı 
bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine 
maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte 
ve sınırlandırılmaktadır. Şirket, ileride oluşacak ticari işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü 
ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz sepetini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir 
politika izlemektedir. 
 
Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine 
göre aşağıdaki gibidir: 
 

 Döviz pozisyonu tablosu 
 Cari dönem – 31 Aralık 2009 
 Toplam 

TL karşılığı 
(fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları EURO 

Diğer yabancı 
paraların TL 

karşılığı 
     

1. Ticari alacaklar 14.071.595 348.552 6.269.439 2.911 
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 16.555.534 1.258.264 6.781.495 10.902 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer 4.033 479 1.441 199 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 30.631.162 1.607.295 13.052.375 14.012 
5. Ticari alacaklar - - - - 
6a. Parasal finansal varlıklar - - - - 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
7. Diğer 12.678 486 - 11.946 
8. Duran varlıklar (5+6+7) 12.678 486 - 11.946 
9. Toplam varlıklar (4+8) 30.643.840 1.607.781 13.052.375 25.958 
10. Ticari borçlar (3.624.415) (2.054.621) (232.363) (328.798) 
11. Finansal yükümlülükler (20.761.970) (9.029.330) (3.317.367) - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (527.342) (81.374) (154.832) (70.334) 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (24.913.727) (11.165.325) (3.704.562) (99.132) 
14. Ticari borçlar (230.307) - (106.609) - 
15. Finansal yükümlülükler (75.197.445) (18.864.807) (21.660.281) - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (75.427.752) (18.864.807) (21.766.890) - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) (100.341.479) (30.030.132) (25.471.452) (99.132) 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 

pozisyonu (19a-19b) 1.505.700 1.000.000 - - 
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı 1.505.700 1.000.000 - - 
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - - - 
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 

(9+18+19) (68.191.939) (27.422.351) (12.419.077) (73.174) 
21. Parasal kalemler net yabancı para 

varlık/(yükümlülük) pozisyonu   
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (69.714.350) (28.423.316) (12.420.518) (86.214) 

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri 1.561.250 1.000.000 - - 

23. İhracat 65.564.877 43.380 30.319.659 - 
24. İthalat 12.612.702 7.227.077 601.788 430.850 
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28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

 Döviz pozisyonu tablosu 
 Geçmiş dönem – 31 Aralık 2008 
  Toplam  

TL karşılığı 
(fonksiyonel 
para birimi) ABD Doları Euro 

Diğer yabancı 
paraların TL 

karşılığı 
     

1. Ticari alacaklar 15.142.551 969.757 6.388.260 - 
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 19.336.497 1.483.281 7.803.949 386.637 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer - - - - 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 34.479.048 2.453.038 14.192.209 386.637 
5. Ticari alacaklar - - - - 
6a. Parasal finansal varlıklar - - - - 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
7. Diğer - - - - 
8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - 
9. Toplam varlıklar (4+8) 34.479.048 2.453.038 14.192.209 386.637 
10. Ticari borçlar (12.930.167) (7.659.515) (609.961) (40.878) 
11. Finansal yükümlülükler (22.837.245) (10.120.673) (3.518.195) - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler (26.105) (17.262) - - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) (35.793.517) (17.797.450) (4.128.156) (40.878) 
14. Ticari borçlar (3.693.035) - (1.725.072) - 
15. Finansal yükümlülükler (69.604.485) (17.118.188) (20.420.706) - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) (73.297.520) (17.118.188) (22.145.778) - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) (109.091.037) (34.915.638) (26.273.934) (40.878) 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) 

pozisyonu (19a-19b) 43.858.722 29.964.415 (2.776.070) 4.486.548 
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı 53.130.292 29.964.415 1.554.820 4.486.548 
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı (9.271.570) - (4.330.890) - 
20. Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 

(9+18+19) (30.753.267) (2.498.185) (14.857.795) 4.832.307 
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük) 

pozisyonu  (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (74.611.989) (32.462.600) (12.081.725) 345.759 
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam 

gerçeğe uygun değeri 49.662.385 29.964.415 - 4.347.200 
23. İhracat 108.908.343 - 50.872.731 - 
24. İthalat 32.106.129 21.230.000 - - 

 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler sabit 
tutulduğunda, ABD Doları ve Euro’daki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir : 
 

  Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
  Cari dönem – 31 Aralık 2009 
  Kar/zarar Kar/zarar 
  Yabancı paranın  

değer kazanması 
Yabancı paranın  

değer kaybetmesi 
    

 ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:   
    
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (2.842.235) 2.842.235 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 100.000 (100.000) 
3- ABD Doları net etki (1+2) (2.742.235) 2.742.235 
    
 Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:   
    
4- Euro net varlık/yükümlülüğü (1.242.051) 1.242.051 
5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - 
6- Euro net etki (4+5) (1.242.051) 1.242.051 
    
 Toplam (3+6) (3.984.286) 3.984.286 
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28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

  Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 
  Önceki dönem – 31 Aralık 2008 
  Kar/zarar Kar/zarar 
  Yabancı paranın 

değer kazanması 
Yabancı paranın 

değer kaybetmesi 
    

 ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:   
    
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (3.246.260) 3.246.260 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 2.996.442  (2.996.442) 
3- ABD Doları net etki (1+2) (249.818) 249.818 
    
 Euro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:   
    
4- Euro net varlık/yükümlülüğü (1.208.173) 1.208.173 
5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - 
6- Euro net etki (4+5) (1.208.173) 1.208.173 
    
 Toplam (3+6) (1.457.991) 1.457.991 

 
Grup, döviz kurlarındaki dalgalanmadan doğan riski ortadan kaldırmak için 2009 yılı içerisinde toplam 
13.000.000 ABD Doları değerinde forward anlaşması yapmıştır (2008 - 29.964.415 ABD Doları, 
1.544.820 Euro ve 3.040.000 İsviçre Frangı ). İlgili anlaşmanın vadeleri ve pariteleri yıllar itibari ile 
aşağıdaki gibidir: 
 
     2009 
Vade aralığı Parite aralığı Kontrat tipi İşlemler Toplam tutar Para birimi 
      
1 ile 3 ay 1,3576-1,3968 Forward EUR Satar USD Alır 6.000.000 USD 
1 ile 3 ay 1,5265- 1,8445 Forward TL Satar USD Alır 6.250.000 USD 
3 ile 6 ay 1,754 Forward TL Satar USD Alır 750.000 USD 
 
 
     2008 
Vade aralığı Parite aralığı Kontrat tipi İşlemler Toplam tutar Para birimi 
      
1 ile 3 ay 1,2437-1,4261 Forward EUR satar USD alır 3.564.415 USD 
1 ile 3 ay 1,3900-1,7465 Forward TL satar USD alır 8.850.000 USD 
1 ile 3 ay 68,575 Forward Rupi satar EUR alır 1.554.820 EUR 
1 ile 3 ay 46,0725 Forward Rupi satar CHF alır 3.040.000 CHF 
3 ile 6 ay 1,4450-1,7720 Forward TL satar USD alır 9.500.000 USD 
3 ile 6 ay 1,2437-1,4640 Forward EUR satar USD alır 2.350.000 USD 
6 ile 8 ay 1,6400-1,6675 - TL satar USD alır 5.700.000 USD 
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28. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
b) Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi 
 
Faiz oranı riski  
 
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. 
Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin 
zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Şirket, bu riskini risk 
yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek 
yönetmektedir.  
 
1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olan UFRS 7 “Finansal Araçlar” standardı kapsamında, Şirket’in faiz 
pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:  
 
Faiz pozisyonu tablosu Cari dönem Önceki dönem 
    
 Sabit faizli finansal araçlar   

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar  - - Finansal varlıklar 
Satılmaya hazır finansal varlıklar  - - 

    
Finansal yükümlülükler   86.996.349 32.701.979 
    
 Değişken faizli finansal araçlar   
Finansal varlıklar   - 
Finansal yükümlülükler   45.345.380 88.169.834 
 
31 Aralık 2009 ve 2008 itibariyle bilançoda varolan faize duyarlı finansal araçlar üzerinden faiz 
oranındaki +/- %0,5 değişim olasılığının etkisi aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.  
 
 1 Ocak- 

31 Aralık 2009 
1 Ocak- 

31 Aralık 2009 
   
Vergi öncesi kar etkisi %0,5 %(0,5) 
 (226.727) 226.727 
 
 
 1 Ocak- 

31 Aralık 2008 
1 Ocak- 

31 Aralık 2008 
   
Vergi öncesi kar etkisi %0,5 %(0,5) 
 (440.849) 440.849 
 
Sermaye yönetimi 
 
Şirket’in sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini 
desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve sağlıklı sermaye oranlarının devamlılığını sağlamaktır. 
Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır.  
 
Şirket, sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, hissedarlara yapılan kar payı ödemelerini 
düzenleyebilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir. 31 Aralık 2009 itibariyle herhangi bir hedef, 
politika ya da süreç değişikliği yapılmamıştır.  
 
 



Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Seri : XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya  
İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanmış 
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Para birimi – Türk Lirası (TL))  
 
 
 

 (55) 

29. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma 
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) 

 
Rayiç bedel, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar 
arasındaki bir cari işlemde el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa, oluşan bir piyasa fiyatı ile en iyi 
şekilde belirlenir.  
 
Finansal enstrümanların tahmini rayiç bedelleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme metodları kullanılarak tespit edilmiştir. Rayiç bedel tahmininde ve piyasa verilerinin 
yorumlanmasında tahminler kullanılır. Buna göre, burada sunulan tahminler, Şirket’in bir güncel piyasa 
işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 
 
Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. 
 
 
30. Bilanço tarihinden sonraki olaylar  
 
- Grup, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra mevcut forward kontratlarına ek olarak aşağıdaki 

kontratları yapmıştır. 
 
Vade aralığı Kur aralığı Kontrat tipi İşlemler Toplam tutar Para birimi 
      
1 ile 3 ay 1,3506 - 1,3565 Forward EUR Satar USD Alır 4.880.000 USD 
3 ile 6 ay 1,3551 - 1,3561 Forward EUR Satar USD Alır 1.850.000 USD 
 
-  Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri 

Sendikası (TEKSİF) arasında Şirket’in de içinde bulunduğu işyeri ve işletmeler için XXII. dönem 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 15 Şubat 2010 tarihi itibariyle fiilen başlamıştır. 

 
- Şirket, 19 Mart 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında, tekstil ve tarım-süt hayvancılığı 

işletmelerine ait mal varlığı unsurlarının yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis edilerek kısmi 
bölünmesine ve kısmi bölünme işlemlerine 30 Haziran 2010 tarihli Vergi Usul Kanunu’na göre 
hazırlanmış mali tabloları üzerinden başlanması yönünde karar almış olup, sözkonusu kararın 
2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2008 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIMI 

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.000.000,00 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.170.368,23 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 

Birinci temettü ayrıldıktan sonra 

kalan kısmın % 2’si (A) grubu 

hisse senetleri temettüsü olarak 

ayrılır. 

 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3. Dönem Kârı 7.811.091,00 1.658.979,84 

4. Ödenecek Vergiler ( - )                     (1.081.106,43) (94.973,11)    

5. Net Dönem Kârı ( = )                  6.729.984,57                   1.564.006,73    

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 

7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) (74.531,26)    (74.531,26)    

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                   6.655.453,31                      1.489.475,47    

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 791.740,31  

10. 

 

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı  

                  7.447.193,62    

  

Ortaklara Birinci Temettü    

 -Nakit    

 -Bedelsiz                   1.416.093,90     

11. 

 - Toplam                   1.416.093,90     

12. 

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü  
103.319,56    

 

13. 

 

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü 
 

 

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü   

15. Ortaklara İkinci Temettü 143.906,10  

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe   

17. Statü Yedekleri   

18. Özel Yedekler   

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK                   4.992.133,75    

 - 

20.  

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 

- Geçmiş Yıl Kârı 

- Olağanüstü Yedekler 

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

    

- 

173.844,09 

- 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

2008 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIMI 

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) 

 

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  

 

 

 

GRUBU  

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

HİSSEYE İSABET EDEN 

TEMETTÜ 

  

TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI (TL) 

TUTARI  

(TL) 

ORAN 

(%) 

BRÜT A  103.319,67 121.552,55 12155255 % 

 B  1.559.999,89 0,13 13 % 

 TOPLAM 1.663.319,56 0,14 14 % 

     

NET  A 87.821,74 103.319,69 10331969 % 

 B 1.559.999,89 0,13 13 % 

 TOPLAM 1.647.821,63 

   

0,14 14 % 

     

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI   

ORTAKLARA 

DAĞITILAN 

KÂR PAYI 

TUTARI (TL) 

 

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET 

DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI  (%) 

1.560.000,00    21,16 

 
 
 

 



2009 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ 

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.560.000,00 

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.244.899,49 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 

Birinci temettü ayrıldıktan sonra 

kalan kısmın % 2’si (A) grubu 

hisse senetleri temettüsü olarak 

ayrılır. 

 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 

3. Dönem Kârı 231.630,00 6.446.402,04 

4. Ödenecek Vergiler ( - )                      2.234.202,00    (1.219.957,88)    

5. Net Dönem Kârı ( = )                   2.465.832,00                      5.226.444,16    

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 

7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) (261.322,21)    (261.322,21)    

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                   2.204.509,79                      4.965.121,95    

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 236.974,91  

10. 

 

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar 

eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı  

                  2.441.484,70    

  

Ortaklara Birinci Temettü    

 -Nakit  488.296,94                   

 -Bedelsiz   

11. 

 - Toplam                   488.296,94  

12. 

 

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan 

Temettü  
34.324,26    

 

13. 

 

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e 

temettü 
 

 

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü   

15. Ortaklara İkinci Temettü 243.943,06  

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 8.856,43  

17. Statü Yedekleri   

18. Özel Yedekler   

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 1.429.089,10  

20.  

 

 

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 

- Geçmiş Yıl Kârı 

- Olağanüstü Yedekler 

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca 

Dağıtılabilir Diğer Yedekler 

    

- 

- 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 



2009 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ 

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) 

 

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ  

 

 

 

GRUBU  

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE 

İSABET EDEN TEMETTÜ 

  

TOPLAM TEMETTÜ 

TUTARI (TL) 

TUTARI  

(TL) 

ORAN 

(%) 

BRÜT A  34.324,31 40.381,5364 4038153,6353 % 

 B  732.239,95 0,0540 5,4000 % 

 TOPLAM 766.564,26 0,05653 5,6531 % 

     

NET  A 29.175,66 34.324,31 3432430,59 % 

 B 622.403,96 0,0459 4,5900 % 

 TOPLAM 651.579,62 

   

0,0480 4,8052 % 

     

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI   

ORTAKLARA 

DAĞITILAN 

KÂR PAYI 

TUTARI (TL) 

 

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET 

DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI  (%) 

732.240,00    30 % 

 
 
 

 



 

DENETÇİ RAPORU 
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Genel Kurulu'na 
 

ORTAKLIĞIN:  

    - Ünvanı: SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

    - Merkezi: Söke 

    - Sermayesi: 13.560.000 TL 

    - Faaliyet Konusu: Tekstil,  Süt  Sığırcılığı (İplik, Dokuma, Boya-Apre,Süt) 

Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev 
süreleri, ortak veya şirketin personeli olup 
olmadıkları: 

Necati Gürel, M.Tevfik Göktepe 

Şirketin ortağı olup görev süreleri bir yıldır. Şirket personeli 
değillerdir. 

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan 
Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı: 

20 Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış olup 20 Denetleme 
Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinde 
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde 
inceleme yapıldığı ve varılan sonuç: 

15.05.2009, 30.06.2009, 28.07.2009, 17.09.2009, 
27.10.2009, 13.11.2009, 15.12.2009 tarihlerinde yapılan 
tetkiklerde Şirket resmi kayıtlarının T.T. K. ve Yönetim Kurulu 
kararları doğrultusunda olduğu tespit edilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 
1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 
ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı 
ve sonuçları: 

Ortaklık veznesinde  2009 yılında 6 kez kasa sayımı yapılmış 
olup kasada bulunan nakitlerin kayıtlarla mutabık olduğu 
tespit edilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 
1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince 
yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları: 

2009 yılı ilgili her ayında şirket resmi kayıtlarında görülen ve 
bulundurulması kanunen zorunlu olan kıymetli evrakların 
şirket kasasında mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar 
hakkında yapılan işlemler: 

Kanun ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı herhangi bir 
işleme rastlanmamış ve Kurulumuza herhangi bir şikayet 
olmamıştır. 

 
SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini 
Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 
standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. 

 
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın 
anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2009- 31.12.2009 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet 
sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; karın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas 
sözleşmesine uygun bulunmaktadır. 

 
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. 

 
                                          Saygılarımızla,  

 
A. Necati Gürel   M.Tevfik Göktepe 
 
Denetçi    Denetçi 
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