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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 VE 31.12.2006 TAR HLER
BAR YLE
LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

VARLIKLAR
Cari / Dönen Varl klar
Haz r De erler
Menkul K ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar (net)
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
Di er Alacaklar (net)
Canl Varl klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden aat Sözle melerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl klar
Di er Cari/Dönen Varl klar

Dipnot
Referanslar

31.03.2007

31.12.2006

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

510.272.211
19.308.480
-602.769
-260.044.957
31.607.093
-196.627.641
-1.474.783
606.488

509.680.841
12.901.538
-104.819
-344.976.926
16.942.364
-131.094.487
-2.120.840
1.539.867

328.891.995

326.641.620

-------326.969.059
1.237.081
685.266
589

-------324.040.328
1.481.286
1.120.006
--

839.164.206

836.322.461

Cari Olmayan / Duran Varl klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar (net)
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
Di er Alacaklar (net)
Finansal Varl klar (net)
Pozitif/Negatif erefiye (net)
Yat m Amaçl Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl klar (net)
Maddi Olmayan Varl klar (net)
Ertelenen Vergi Varl klar
Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

TOPLAM VARLIKLAR
li ikteki dipnotlar bu mali tablolar n ayr lmaz parças

olu turur.
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 VE 31.12.2006 TAR HLER
BAR YLE
LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot
Referanslar

31.03.2007

31.12.2006

sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
6
Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K mlar (net)
6
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)
8
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
7
li kili Taraflara Borçlar (net)
9
Al nan Avanslar
21
Devam Eden aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net)
13
Borç Kar klar
23
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
14
Di er Yükümlülükler (net)
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
6
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)
8
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
7
li kili Taraflara Borçlar (net)
9
Al nan Avanslar
21
Borç Kar klar
23
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
14
Di er Yükümlülükler (net)
10
ÖZSERMAYE
25
Sermaye
Kar kl tirak Sermaye Düzeltmesi
26
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri hraç Primleri
Hisse Senedi ptal Karlar
Yeniden De erleme Fonu
Finansal Varl klar De er Art Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar
27
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat Kazançlar
Yabanc Para Çevrim Farklar
Net Dönem Kar
28
Geçmi Y llar Kar

287.864.498
501.932
31.997.767
1.982.894
-232.636.934
2.550.283
--11.671.673
311.302
6.211.713
72.211.254
58.903.259
517.494
----2.908.833
9.881.668
-479.088.454
190.000.000
-118.800.673
109.030.821
---9.769.852
51.684.397
5.857.288
-45.827.109
---24.060.802
94.542.582

306.057.330
61.283
32.419.964
1.983.057
-239.308.000
18.790.548
--7.356.598
392.558
5.745.322
75.237.479
57.846.159
1.042.206
----2.691.147
13.657.967
-455.027.652
190.000.000
-118.800.673
109.030.821
---9.769.852
51.684.397
5.857.288
-45.827.109
---64.291.271
30.251.311

TOPLAM ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER

839.164.206

836.322.461

li ikteki dipnotlar bu mali tablolar n ayr lmaz parças

olu turur.
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 VE 31.03.2006 TAR HLER NDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMLER NE A T
GEL R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

Dipnot
Referanslar

01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

Sat Gelirleri (net)

36

222.410.506

159.889.620

Sat lar n Maliyeti (-)

36

(204.437.635)

(142.986.583)

17.972.871

16.903.037

(9.001.901)

(6.473.487)

8.970.970

10.429.550

ESAS FAAL YET GEL RLER

BRÜT ESAS FAAL YET KARI
Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAAL YET KARI
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

38

33.194.012

16.867.689

Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)

38

(12.476.227)

(12.956.804)

Finansman Giderleri (-)

39

(4.795.094)

(6.511.578)

24.893.661

7.828.857

--

--

24.893.661

7.828.857

(832.859)

(313.235)

24.060.802

7.515.622

0,13

0,05

FAAL YET KARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar

40

VERG ÖNCES KAR
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI

SSE BA INA KAZANÇ

42

li ikteki dipnotlar bu mali tablolar n ayr lmaz parças

olu turur.
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 VE 31.03.2006 TAR HLER NDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMLER NE A T
ÖZSERMAYE DE
M TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

Sermaye yedekleri
Özsermaye
Hisse Senedi
Enflasyon
hraç Düzeltmesi
Primleri
Farklar
Sermaye
01.01.2006 bakiyesi

Kar yedekleri

Yasal Ola anüstü
Yedekler
Yedekler

Geçmi
Y llar Kar
26.634.579

Net Dönem
Kar

Toplam
Özsermaye

138.000.000

--

9.769.852

3.513.849

1.301.777

Geçmi y llar kar na transfer

--

--

--

--

--

50.485.503 (50.485.503)

--

Yasal yedeklere aktar m

--

--

--

2.343.439

--

(2.343.439)

--

--

Ola anüstü yedeklere aktar m

--

--

--

--

44.525.332 (44.525.332)

--

--

Net dönem kar

--

--

--

--

--

--

7.515.622

7.515.622

31.03.2006 bakiyesi

138.000.000

--

9.769.852 --

5.857.288

45.827.109

30.251.311

7.515.622 237.221.182

01.01.2007 bakiyesi

190.000.000 109.030.821

9.769.852

5.857.288

45.827.109

30.251.311

64.291.271 455.027.652

Geçmi y llar kar na transfer

--

--

--

--

--

Net dönem kar

--

--

--

--

--

--

190.000.000 109.030.821

9.769.852

5.857.288

45.827.109

94.542.582

31.03.2007 bakiyesi

li ikteki dipnotlar bu mali tablolar n ayr lmaz parças

olu turur.

50.485.503 229.705.560

64.291.271 (64.291.271)
24.060.802

-24.060.802

24.060.802 479.088.454
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 VE 31.03.2006 TAR HLER NDE SONA EREN
ARA HESAP DÖNEMLER NE A T
NAK T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

24.893.661

7.828.857

7.238.631
9.226.858
585.357
---(37.619)
(7.208.472)
4.672.507

8.421.969
8.259.806
243.168
---1.285
(1.465.131)
1.382.841

32.132.292
(497.950)
68.691.704
(65.533.154)
(13.731.939)
(6.671.066)
1.171.849
(367.671)

16.250.826
(22.254.054)
5.435.650
(19.682.987)
904.445
6.925.582
(275.904)
(262.887)

15.194.065

(12.959.329)

(11.857.482)
(16.283)
--

(2.769.777)
(3.679)
--

lar

(11.873.765)

(2.773.456)

Finansal faaliyetlerdeki nakit ak mlar
Banka kredilerindeki de im - net
li kili taraflardan sa lanan fonlardaki de im
Nakit sermaye art lar
Ödenen faiz
Al nan faiz
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ak mlar

(783.938)
--(3.337.892)
7.208.472
3.086.642

6.895.265
--(862.428)
1.465.131
7.497.968

6.406.942
12.901.538
19.308.480

(8.234.817)
8.376.929
142.112

FAAL YETLERDEN DO AN NAK T AKIMLARI
Vergi öncesi kar
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden do an net
nakit ak mlar n mutabakat için yap lan düzeltmeler
Amortisman ve itfa paylar
dem tazminat kar
Stok de er dü üklü ü kar
üpheli alacaklar kar
tirakler de er dü üklü ü kar
Maddi duran varl k sat kar /(zarar )
Faiz geliri
Faiz gideri

Dipnot
Referanslar

23

38

Faaliyetlerle ilgili varl k ve borçlardaki de im öncesi faaliyet geliri
Ticari alacaklardaki de im
li kili taraflar bakiyesindeki de im
Stoklardaki de im
Di er dönen varl klardaki de im
Ticari borçlardaki de im
Di er k sa vadeli yükümlülüklerdeki de im
Ödenen k dem tazminatlar
23
Faaliyetlerden elde edilen net nakit ak mlar
Yat m faaliyetlerindeki nakit ak mlar
Maddi duran varl k al mlar
Maddi olmayan duran varl k al mlar
Sat lmaya haz r varl klardaki azal
Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç

Nakit ve nakit benzerlerindeki de
Dönem ba haz r de erler
Dönem sonu haz r de erler

19
20
19

39

im

li ikteki dipnotlar bu mali tablolar n ayr lmaz parças

olu turur.
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 TAR NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T
MAL TABLOLARA
N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

NOT 1 –

RKET’ N ORGAN ZASYON VE FAAL YET KONUSU

Vestel Beyaz E ya Sanayi ve Ticaret A. . (“ irket” veya “Vestel Beyaz E ya”) 1997 y nda Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre kurulmu olup merkezi Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, Zorlu Plaza, Avc lar / stanbul’da
bulunmaktad r.
irket faaliyetine 1999 y nda ba lam olup buzdolab , split klima üniteleri, çama r makinesi, pi irici cihazlar ve bula k
makinesi üretimi, sat ve dayan kl tüketim mallar ticareti yapmaktad r. 278 bin m2 kapal alana sahip üretim tesisleri
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 373 bin m2 aç k alan üzerine kurulmu tur.
irket Ahmet Nazif Zorlu ailesinin kontrolü alt nda bulunan Vestel irketler Toplulu u’na dahildir. irket yurt d sat lar
Vestel Toplulu u’na dahil olan Vestel D Ticaret A. . ile yurt içi sat lar ise Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama
A. . arac yla gerçekle tirmektedir.
irket, Sermaye Piyasas Kurulu’na (“SPK”) kay tl r ve hisseleri 21 Nisan 2006 tarihinden beri stanbul Menkul K ymetler
Borsas ’nda (“ MKB”) i lem görmektedir.
31.03.2007 itibariyle, irket’in hisselerinin ço unlu unu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranlar a

daki gibidir:
Pay %

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Di er ortaklar MKB de i lem gören)

72,6
27,4
100,0

31.03.2007 tarihi itibariyle, irket’in bünyesinde istihdam edilen personel say 2.940 ki idir (31.12.2006: 2.953).

NOT 2 – MAL TABLOLARIN SUNUMUNA

N ESASLAR

Uygulanan muhasebe standartlar
irket muhasebe kay tlar ve yasal mali tablolar Yeni Türk Liras (“YTL”) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),
Sermaye Piyasas Kurulu’nun (“SPK”) yay nlam oldu u tebli ler, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanl taraf ndan
kar lan Tekdüzen Hesap Plan artlar na uygun olarak haz rlamaktad r. li ikteki mali tablolar, yasal kay tlar n, tarihi maliyet
esas temel al narak, mali tablolar n gerçe i yans tmas ilkesi do rultusunda, Yeni Türk Liras ’n n 31 Aral k 2004 tarihi
itibariyle sat n alma gücünde meydana gelen de ikliklerin yeniden ifade edilmesi de dahil olmak üzere yap lan s flama ve
düzeltmeler ile Sermaye Piyasas Kurulu’nun 15.11.2003 tarih ve 25290 Mükerrer say Resmi Gazete’de yay mlanan
“Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli ” (SPK’n n Seri XI, No 25 say tebli i) hükümlerine uygun
olarak haz rlanm r.
Mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf ndan 20.12.2004 tarihli duyuru ile uygulanmas zorunlu k nan formatlara uygun olarak
sunulmu tur.
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 TAR NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T
MAL TABLOLARA
N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolar n düzeltilmesi
01.01.2005 tarihinden önceki dönemlerde düzenlenen mali tablolar Türk Liras ’n n sat n alma gücündeki de imin
gösterilmesi amac yla, SPK Seri: XI, No: 25 Tebli i’nin 15’inci K m hükümlerince öngörüldü ü üzere toptan e ya genel
fiyat endeksleri kullan larak enflasyon düzeltmeleri yap lm r. SPK Seri: XI, No: 25 K m 15, yüksek enflasyon
dönemlerinde para birimi ile haz rlanan mali tablolar n, düzeltme katsay kullan lmak suretiyle, paran n sat n alma
gücündeki de melerin mali tablo kalemlerine olan etkilerini gidererek, mali tablolar n paran n cari sat n alma gücü
cinsinden ifade edilmesini öngörülmektedir.
Sermaye Piyasas Kurulu’nun 17.03.2005 tarih ve 11/367 say karar ile mevcut objektif kriterler dikkate al nd nda, yüksek
enflasyon döneminin sona erdi i; ayr ca yüksek enflasyon döneminin devam na ili kin di er emarelerin de büyük ölçüde
ortadan kalkt hususlar çerçevesinde, 2005 y nda mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas na son
verilmesine karar verilmi tir. Bu karar neticesinde, 01.01.2005 tarihinden sonra mali tablolar enflasyon düzeltmesi i lemine
tabi tutulmam r.

NOT 3 – UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL
Mali tablolar n haz rlanmas nda izlenen önemli muhasebe politikalar a

KALARI

da özetlenmi tir:

Has lat
Sat lan mallar n riskinin ve faydas n al ya transfer oldu u, sat la ilgili ekonomik faydan n i letmeye akaca n muhtemel
olmas ve gelir tutar n güvenilir bir ekilde hesaplanabildi i durumda gelir olu mu say r. Perakende sat larda mü terinin
memnun kalmamas durumunda sat lan mal n arts z geri al naca na ili kin mü teriye bir garanti verilmesi durumunda da
sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin al ya transfer edildi i kabul edilir. Ayn i lem ile ilgili has lat ve giderler e anl mali
tablolara al nmaktad r.
Sat kar
nda nakit veya nakit benzerlerinin al nd durumlarda, has lat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin
tutar r. Ancak, irket sat lar büyük ölçüde vadeli olarak gerçekle tirilmekte ve sat bedelinin makul de eri, alacaklar n
bugünkü de erine indirgenmesi suretiyle bulunmaktad r. Alacaklar n bugünkü de erinin belirlenmesinde; sat bedelinin
nominal de erini, ilgili mal veya hizmetin pe in sat fiyat na indirgeyen faiz oran kullan r. Sat bedelinin nominal de eri
ile bu ekilde bulunan makul de er aras ndaki fark, faiz geliri olarak ilgili dönemlere yans lmaktad r.
Has lat olarak kay tlara al nan tutarlar n tahsilinin üpheli hale gelmesi durumunda, ayr lan üpheli alacak kar
tutar n düzeltilmesi suretiyle de il, bir gider olarak mali tablolara al r.

, has lat

Net sat lar, indirimler ve iadeler dü üldükten sonraki faturalanm sat bedelinden olu maktad r.
Stoklar
Stoklar, net gerçekle ebilir de er ya da maliyet bedelinden dü ük olan ile de erlenir. Stok mamul, yar mamul ve ilk madde
malzeme maliyetini olu turan unsurlar malzeme, direkt i çilik ve genel üretim giderleridir. Maliyeti, a rl kl ortalama metodu
ile hesaplanmaktad r. Net gerçekle ebilir de er, ola an ticari faaliyet içerisinde olu an tahmini sat fiyat ndan, tamamlanma
maliyeti ve sat gerçekle tirmek için gerekli sat maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutard r.
Maddi varl klar
Maddi duran varl klar, elde etme maliyetinden birikmi amortisman n ve olu mu olan de er kay plar n dü ülmesi ile
gösterilmektedir. Maddi duran varl klar do rusal amortisman metoduyla faydal ömür esas na uygun bir ekilde amortismana
tabi tutulmu tur.
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VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 TAR NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T
MAL TABLOLARA
N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

Maddi duran varl klar n amortisman oranlar , tahmin edilen faydal ömürleri esas al narak hesaplanmakta olup a
gösterilmi tir:

da

l
•
•
•
•
•
•

8.5 - 25
25 - 50
5
5 - 20
5
5 - 10

Yeralt ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar ve kal plar
Ta t araçlar
Mobilya ve demirba lar

Arazi ve arsalar için s rs z ömürleri olmas sebebi ile amortisman ayr lmamaktad r.
Maddi duran varl n kay tl de eri, geri kazan labilir de erinden fazla ise, kar
kazan labilir de erine indirilir.

k ayr lmak suretiyle kay tl de eri geri

Maddi duran varl klar n elden ç kart lmas sonucu olu an kar ve zararlar faaliyet kar na dahil edilirler.
Maddi olmayan varl klar
Maddi olmayan varl klar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve be y
esas na göre itfa edilmektedir.
Ara rma, geli tirme maliyetleri
Ara rma maliyetleri giderin yap ld

a mamak ko uluyla beklenen faydal ömürleri

tarihle giderle tirilmektedir.

Geli tirme projelerine ili kin giderler (yeni veya tekamül ettirilen ürünlerin tasar ve test edilmesine ili kin giderler) ileri
dönemlerde ekonomik fayda yaratabilme beklentisi olmas art yla maddi olmayan duran varl klar alt nda aktifle tirilmekte ve
st esas na göre be y lda itfa edilmektedir.
Aktifle tirilen ara rma, geli tirme giderleri ürünü ilgilendiren olaylar veya de imler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve
itfa edilmemi bakiyenin fayda yaratmas beklenmedi i durumlarda de er dü kar
ayr lmaktad r.
Varl klarda de er dü üklü ü
irket, her bir bilanço tarihinde, bir varl a ili kin de er kayb n oldu una dair herhangi bir gösterge olup olmad
de erlendirir. E er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl n geri kazan labilir tutar tahmin edilir. E er söz konusu varl n veya
o varl a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay tl de eri, kullan m veya sat yoluyla geri kazan lacak tutar ndan
yüksekse de er dü üklü ü meydana gelmi tir.
Geri kazan labilir tutar varl n net sat fiyat ile kullan m de erinden yüksek olan seçilerek bulunur. Kullan m de eri, bir
varl n sürekli kullan ndan ve faydal ömrü sonunda elden ç kar lmas ndan elde edilmesi beklenen nakit ak mlar n
tahmin edilen bugünkü de eridir. De er dü üklü ü kay plar gelir tablosunda muhasebele tirilir.
Borçlanma maliyetleri
a edilebilmesi veya sat a haz rlanabilmesi önemli bir zaman dilimi gerektiren varl k al mlar veya yat mlar ile dolays z
olarak ili kilendirilebilen ve in aat veya üretim s ras nda tahakkuk eden borçlanma maliyetleri ilgili varl n maliyetine
eklenmektedir. Varl n amaçland
ekilde kullan ma veya sat a haz r hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen
bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifle tirilmesine son verilir. Di er borçlanma maliyetleri tahakkuk ettikleri
dönemlerde giderle tirilmektedir.
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Finansal araçlar
irket yönetiminin likidite ihtiyac n kar lanmas na yönelik olarak veya faiz oranlar ndaki de imler nedeniyle
sat labilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat lmaya haz r finansal yat mlar olarak
fland lm r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k sa bir süre için finansal arac elde tutma
niyeti olmad kça veya i letme sermayesinin artt lmas amac yla sat na ihtiyaç duyulmayacaksa duran varl klar olarak
gösterilir, aksi halde dönen varl klar olarak s fland r. irket yönetimi, bu finansal araçlar n s fland rmas sat n
al nd klar tarihte uygun bir ekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s fland rmay gözden geçirmektedir.
Tüm finansal yat mlar, ilk olarak bedelin makul de eri olan ve yat mla ilgili sat n alma masraflar da dahil olmak üzere
maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir.
Finansal risk yönetimi amaç ve politikalar
irket faaliyetlerinden dolay , borç ve sermaye piyasas fiyatlar ndaki, döviz kurlar ile faiz oranlar ndaki de imlerin etkileri
dahil çe itli finansal riskleri yönetmeye odaklanm r. irket risk yönetim program ile piyasalardaki dalgalanmalar n
getirece i potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam r.
Faiz oran riski
irket, faiz oranlar ndaki de melerin faiz getiren yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay faiz oran riskine maruz
kalmaktad r. Söz konusu faiz oran riski faiz oran duyarl
olan varl k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle olu an
do al tedbirlerle yönetilmektedir.
Likidite riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say da ve yüksek kalitedeki kredi
sa lay lar n eri ilebilirli inin sürekli k nmas suretiyle yönetilmekte ve irket likidite ihtiyac k sa vadeli finansal
araçlar nakde çevirerek örne in ticari alacaklar n tahsilat ile fonlamada esnekli i sa lamaya çal maktad r.
Döviz kuru riski
irket a rl kl olarak ABD Dolar ve Euro cinsinden borçlu veya alacakl bulunan mebla lar n Yeni Türk Liras ’na
çevrilmesinden dolay kur de ikliklerinden do an döviz kur riskine maruz kalmaktad r. Bu riskler, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s rland lmaktad r.
Kredi riski
Finansal varl klar n sahipli i kar taraf n sözle meyi yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklar n önemli
bir k sm ili kili irketlerdendir. Yurt içi sat lar, Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A. (“Vestel Pazarlama A. .”)
vas tas ile yap lmakta olup ili kili irketin alacaklar bayilerden yeterli teminat al nmas ile sa lanmaktad r. Yurt d sat lar
ise Vestel D Ticaret A. arac
ile yap lmakta olup ili kili irketin alacaklar Türk Eximbank taraf ndan teminat alt na
al nm r.
Finansal enstrümanlar n makul de eri
Makul bedel, bir finansal enstrüman n zorunlu bir sat veya tasfiye i lemi d nda istekli taraflar aras ndaki bir cari i lemde, el
de tirebilece i tutar olup; e er varsa olu an bir piyasa fiyat ile en iyi ekilde belirlenir.
Finansal enstrümanlar n tahmini makul bedelleri, irket taraf ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de erleme metotlar
kullan larak tespit edilmi tir. Ancak, makul bedeli belirlemek için piyasa verilerinin yorumlanmas nda tahminler gereklidir.
Buna göre, burada sunulan tahminler, irket’in bir güncel piyasa i leminde elde edebilece i tutarlar göstermeyebilir.
daki yöntem ve varsay mlar, makul de eri belirlenebilen finansal enstrümanlar n makul de erinin tahmininde
kullan lm r:
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Parasal varl klar
lsonu kurlar yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de erlerinin, kay tl de erlerine yak n oldu u
öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri de erler dahil maliyet de erinden gösterilen finansal varl klar n kay tl de erlerinin, k sa vadeli
olmalar nedeniyle makul de erlerine e it oldu u öngörülmektedir.
Ticari alacaklar n kay tl de erlerinin, ilgili de er dü üklük kar

klar yla beraber makul de eri yans tt

Finansal varl klar n makul de erinin ilgili varl klar n kay tl de erlerine yakla

öngörülmektedir.

kabul edilir.

Parasal borçlar
Banka kredileri ve di er parasal borçlar n makul bedellerinin, k sa vadeli olmalar nedeniyle kay tl de erlerine yak n oldu u
öngörülmektedir.
Ticari borçlar makul de erleri üzerinden gösterilmi tir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler y lsonu kurundan çevrilir ve bundan dolay makul bedelleri kay tl de erlerine
yakla r. Banka kredilerinin kay tl de erleri ile tahakkuk etmi faizlerinin makul de erlere yakla
tahmin edilmektedir.
Netle tirme
Bir finansal varl k veya bu varl n bir k sm irket’in bu finansal varl a veya bu varl n bir k sm na ili kin nakit ak mlar
üzerindeki sözle me ile belirlenen haklar n sona ermesi veya kaybedilmesi veya irket’in bu finansal varl a veya bu
varl n bir k sm na ili kin nakit ak mlar üzerindeki sözle me ile belirlenen haklar transfer etmesi ve bu haklar n tamam na
veya bir k sm na ili kin devam eden bir kat
n bulunmamas ko ullardan en az birinin varl halinde mali tablolardan
kar r. Bu ko ullardan herhangi birinin finansal varl n sadece bir k sm için geçerli olmas halinde, varl n o k sm mali
tablolardan ç kar r ve di er k mlar n mali tablolara al nmas na devam edilir.
Kur de iminin etkileri
Yabanc para cinsinden yap lan i lemleri ve bakiyeleri YTL’ ye çevirirken i lem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas
almaktad r. Bilançoda yer alan yabanc para birimi baz ndaki parasal varl klar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurlar
kullan larak YTL’ ye çevrilmi tir. Yabanc para cinsinden olan i lemlerin YTL’ ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin
ifade edilmesinden do an kur fark gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans lmaktad r.
Hisse ba na kazanç
Hisse ba na kazanç, net dönem kar ndan veya zarar ndan hisse senedi sahiplerine isabet eden k sm n, içindeki a rl kl
ortalama hisse senedi say na bölünmesiyle hesaplan r.
Kar klar
Kar klar geçmi teki olaylardan kaynaklanan olas bir yükümlülük olmas (hukuki veya yap sal yükümlülük), bu
yükümlülü ün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azal n muhtemelen söz konusu olmas ve
yükümlülük tutar n güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu
kar klar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yans lmas amac yla revize edilmektedir.
Teknik servis garanti kar
Kar k, irket’in üretimini gerçekle tirdikleri mallar n ar zal ç kmas durumunda gerçekle ebilecek ar zalar için muhtemel,
tamir, onar m gibi hizmet – servis giderleri için ayr lm r.
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arta ba varl k ve yükümlülükler
Taahhüt ve muhtemel yükümlülük do uran i lemler, gerçekle mesi gelecekte bir veya birden fazla olay n neticesine ba
durumlar ifade etmektedir. Dolay yla, baz i lemler ileride do mas muhtemel zarar, risk veya belirsizlik ta malar
aç ndan bilanço d kalemler olarak tan nm r. Gelecekte gerçekle mesi muhtemel mükellefiyetler veya olu acak zararlar
için bir tahmin yap lmas durumunda, bu yükümlülükler gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Gerçekle mesi muhtemel
gelirler, gerçekle menin imkan dahilinde oldu u durumda gelirlere yans lmaktad r.
Kiralama i lemleri – Kirac olarak irket
Finansal kiralama
irket, finansal kiralama yoluyla edinmi oldu u ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili olarak kiralama
süresi sonunda irket’e geçti i sabit k ymetleri, bilançoda kira ba lang ç tarihindeki makul de eri ya da, daha dü ükse
minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü de eri üzerinden yans tmaktad r. Finansal kiralama i leminden
kaynaklanan yükümlülük, kalan bakiye üzerinde sabit bir faiz oran sa lamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak
ayr
lm r. Finansal kiralama i lemine konu olan sabit k ymetin ilk edinilme a amas nda katlan lan masraflar maliyete
dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit k ymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden amortismana
tabi tutulur.
Operasyonel kiralama
Kiralayan n mal n tüm risk ve faydalar elinde bulundurdu u kira sözle meleri operasyonel kiralama olarak adland r. Bir
operasyonel kiralama için yap lan ödemeler, kiralama süresi boyunca do rusal yönteme göre gider olarak kay tlara
al nmaktad r.
li kili taraflar
Ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba
irketler, i tirak ve ortakl klar ile Zorlu Holding Grubu’na ve Vestel Grubu’na dahil irketler ve onlara ba irketler, i tirak ve
ortakl klar ili kili taraflar olarak kabul edilmi tir.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlamas
irket, beyaz e ya imalat ve sat faaliyetlerini yürütmektedir. irket’in sat
yapt ürünler farkl risk ve getirilere sahip
olmad ndan, endüstriyel bölüm tan mlanmam r. Co rafi bölümleri ile ilgili finansal bilgi not 33’te sunulmu tur.
Devlet te vik ve yard mlar
Makul de erleri ile izlenen parasal olmayan devlet te vikleri de dahil olmak üzere tüm devlet te vikleri, elde edilmesi için
gerekli artlar n i letme taraf ndan yerine getirilece ine ve te vikin i letme taraf ndan elde edilebilece ine dair makul bir
güvence olu tu unda mali tablolara yans r.
Devletten temin edilen feragat edilebilir borçlar, feragat ko ullar n i letme taraf ndan yerine getirilece ine dair makul bir
güvence olu mas durumunda devlet te viki olarak kabul edilir.
Çal anlara sa lanan faydalar / K dem tazminatlar
Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolay yla veya istifa ve i kanununda belirtilen davran lar d ndaki
sebeplerle istihdam sona eren çal anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar , bilanço
tarihi itibariyle geçerli olan k dem tazminat tavan esas al narak hesaplan r. K dem tazminat kar
, tüm çal anlar n
emeklilikleri dolay yla ileride do acak yükümlülük tutarlar bugünkü net de erine göre hesaplanarak ili ikteki mali
tablolarda yans lm r.
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Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler
Bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlar na dayan larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülü ü için kar k
ayr lmaktad r. Kurumlar Vergisi yükümlülü ü, dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate
al narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad r.
Vergi kar

, dönem kar dikkate al narak hesaplanm ve hesaplamada ertelenmi vergi göz önünde bulundurulmu tur.

Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülü ü metodu dikkate al narak hesaplanm r. Ertelenmi vergi aktif ve pasiflerin mali
tablolarda yans lan de erleri ile yasal vergi baz aras ndaki geçici farklar n vergi etkisi dikkate al narak yans lmaktad r.
Ertelenmi vergi yükümlülükleri, a daki durumlar haricinde bütün vergiye tabi geçici farkl klar için kay tlara
al nmaktad r.
Ertelenmi vergi alacaklar , vergiden indirilebilir geçici farklar, kullan lmam vergi varl klar ve kay plar n ta nmas ndan
faydalan labilecek kadar vergilendirilebilir kar olu mas ölçüsünde, kullan lmam vergi alacaklar ve kullan lmam vergi
kay plar için kay tlara al nmaktad rlar.
Ertelenmi vergi alaca n ta
de er, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve ertelenmi vergi alaca
smen kullan na olanak sa layacak yeterli vergilendirilebilir kar n olas olmad durumlarda azalt r.

n tamamen ya da

Ertelenmi vergi alacaklar ve yükümlülükleri varl n gerçekle ti i ya da yükümlülü ün ifa edildi i dönemde geçerli olan ve
bilanço tarihinde yürürlükte olan vergi oran na göre hesaplan r.
Nakit ak m tablosu
Nakit ak m tablolar nda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduat ile vadesi 3 ay veya daha k sa olan menkul
ymetleri içermektedir.
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NOT 4 - HAZIR DE ERLER

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat

31.03.2007

31.12.2006

45.281

23.076

728.440
18.534.759

452.693
12.425.769

19.308.480

12.901.538

31.03.2007 tarihi itibariyle vadeli mevduat n vadesi 02.04.2007 olup yabanc para faiz oran y ll k %3,7 ile %5,2 ve YTL için
ll k %18,2‘d r (31.12.2006: vadesi 02.04.2007 olup y ll k faiz oranlar yabanc para için %3,5 ile %5,5 ve YTL için
%19,75).

NOT 5 – MENKUL KIYMETLER
irket’in menkul k ymetleri bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

NOT 6 – F NANSAL BORÇLAR
sa vadeli finansal borçlar
- YTL
Uzun vadeli finansal borçlar n k sa vadeli k mlar
- ABD$
- EURO

Uzun vadeli finansal borçlar
- EURO

501.932

61.283

11.283.698
20.714.069

11.879.759
20.540.205

31.997.767

32.419.964

58.903.259

57.846.159

58.903.259

57.846.159
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irket, 2003-2007 y llar nda üretimde kullan lmak üzere makine ve teçhizat yat mlar n finansman için yurt d kaynakl 5
ldan uzun vadeli EURO döviz cinsi baz nda çe itli krediler temin etmi tir. 31.03.2007 itibariyle bu kredilerin k sa vadeli
toplam 15.244.407 YTL (31.12.2006: 15.823.399 YTL) ve uzun vadeli toplam 52.805.438 YTL (31.12.2006: 51.523.738
YTL)’dir. Kredilerin anapara ve faiz ödemeleri 6 ayl k taksitler halinde olup son geri ödeme taksiti Aral k 2012 tarihindedir.
ll k faiz oranlar Euribor + (%0,625 - %0,75)’dir.
irket, üretim kapasitesini artt rmak için Haziran 2003 tarihinde 9.000.000 EURO kredi temin etmi tir. Bilanço tarihi
itibariyle 5.625.000 EURO (10.340.438 YTL) anapara borcu bulunmaktad r. Kredinin son ödeme taksiti May s 2009
tarihinde olup y ll k faiz oran Euribor + %3,25’dir
31.03.2007 itibariyle irket i letme finansman nda kullanmak üzere 11.040.800 YTL (8.000.000 ABD$) kredi temin etmi
olup ortalama faiz oran y ll k %5,5’dir. Kredinin geri ödeme vadesi May s 2007’dir (31.12.2006: 11.244.800 YTL
(8.000.000 ABD$)).
irket’in k sa ve uzun vadeli toplam finansal borçlar n ödeme plan a

Bir y geçmeyen
Bir y geçen ve iki y geçmeyen
ki y geçen ve üç y geçmeyen
Üç y geçen ve dört y geçmeyen
Dört y geçen ve be y geçmeyen
Be y geçen

daki gibidir:
31.03.2007

31.12.2006

32.499.699
18.819.657
16.055.596
10.794.078
7.349.117
5.884.811

32.481.247
19.484.411
16.517.146
11.733.716
7.753.432
2.357.454

91.402.958

90.327.406

irket çe itli finansal kurulu lardan temin etmi oldu u krediler için çe itli teminatlar vermi tir (dipnot 31).
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NOT 7 – T CAR ALACAK VE BORÇLAR
31.03.2007

31.12.2006

sa vadeli ticari alacaklar
Cari hesap alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

606.151
18.937

85.917
18.902

625.088

104.819

Ertelenmi finansman gideri (-)

(22.319)

--

602.769

104.819

sa vadeli ticari borçlar
Cari hesap borçlar
Borç senetleri

233.688.486
497.972

240.312.589
286.275

Ertelenmi finansman geliri (-)

234.186.458
(1.549.524)

240.598.864
(1.290.864)

232.636.934

239.308.000

31.12.2006 tarihi itibariyle ticari borçlar hesab nda bulunan HSBC Bank arac
vadeli mal al borcu, 15.03.2007 tarihinde ödenmi tir.

yla al nan 20.750.000 ABD Dolar tutar nda
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NOT 8 – F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
irket’in finansal kiralama alacaklar bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).
31.03.2007

31.12.2006

1.630.900
351.994

1.635.814
347.243

1.982.894

1.983.057

424.609
92.885

857.407
184.799

517.494

1.042.206

Toplam finansal kiralama borçlar
Bir y l içinde ödenecek
Bir y ldan fazla ve dört y ldan az
Dört y ldan fazla
Gelecek dönemlerde ödenecek faizler (-)

2.098.586
526.537
239
(124.974)

2.132.983
1.068.454
239
(176.413)

Finansal kiralama anapara borcu

2.500.388

3.025.263

1.982.894
517.297
197

1.983.057
1.042.009
197

2.500.388

3.025.263

sa vadeli finansal kiralama borçlar
- ABD$
- EURO

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar
- ABD$
- EURO

irket’in k sa ve uzun vadeli toplam finansal kiralama borçlar n ödeme plan a

Finansal kiralama anapara geri ödemeleri a
Bir y l içinde ödenecek
Bir y ldan fazla ve dört y ldan az
Dört y ldan fazla

daki gibidir:

daki gibidir:

Finansal kiralama borçlar n ödenmemesi durumunda, konu varl klar n mülkiyeti kiralayana intikal etme hakk dolay yla
teminat alt ndad r.
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NOT 9 –

TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) li kili Taraflardan Alacaklar

li kili taraflardan k sa vadeli alacaklar
Ticari alacaklar
- Cari hesap alacaklar
- Alacak senetleri
Ertelenmi finansman gideri (-)
Personelden alacaklar

li kili kurulu lardan ticari alacaklar a

31.12.2006

105.572.651
160.881.517
(6.446.828)
37.617

134.094.978
223.048.191
(12.205.614)
39.371

260.044.957

344.976.926

187.750.999
462.805
5.108.332
73.131.006
1.026

282.044.108
826.620
3.274.529
70.928.925
68.987

266.454.168

357.143.169

(6.446.828)

(12.205.614)

260.007.340

344.937.555

daki gibidir:

Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A. .
Vestel Dijital Üretim Sanayi A. .
Vestel CIS Limited
Vestel D Ticaret A. .
Di er ili kili kurulu lar

Ertelenmi finansman gideri (-)

31.03.2007

18
VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 TAR NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T
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b) li kili Taraflara Borçlar
31.03.2007

31.12.2006

2.557.269
(6.986)

18.808.199
(17.651)

2.550.283

18.790.548

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Vestel Holland BV
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A. .
Zorlu Holding A. .
Di er ili kili kurulu lar

1.239.015
781.576
187.468
267.361
81.849

2.712.636
16.020.098
-65.494
9.971

Ertelenmi finansman geliri (-)

2.557.269
(6.986)

18.808.199
(17.651)

2.550.283

18.790.548

li kili taraflara k sa vadeli borçlar
Ticari borçlar
- Cari hesap borçlar
Ertelenmi finansman geliri (-)

li kili kurulu lara ticari borçlar a

daki gibidir:
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c) li kili Taraflarla Yap lan lemler
li kili taraflarla yap lm önemli i lemler a

daki gibidir:

Sat lar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A. .
Vestel D Ticaret A. .
Vestel CIS Limited
Di er

Al lar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Kur fark ve vade fark gelirleri
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Vestel Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A. .
Vestel D Ticaret A. .
Di er

Kur fark ve vade fark giderleri
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Vestel D Ticaret A. .
Di er

01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

2.115
39.911.952
161.645.140
1.825.021
3.422

130.638
58.341.285
92.007.481
461.235
274.447

203.387.650

151.215.086

354.029

51.919

47.361
6.318.531
1.323.232
97.037

95.248
1.413.517
-5.219

7.786.161

1.513.984

10.109
-78.356

129.751
598.029
2.393

88.465

730.173

d) Yönetim Kurulu ba kan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yard mc lar na sa lanan
faydalar
31.03.2007 tarihi itibariyle ödenen maa ve ücretler toplam 553.272 YTL (31.03.2006: 294.674 YTL)’dir.
e) Al nan / verilen teminatlar
irket, çe itli finansal kurulu lar için grup firmalar na çe itli teminatlar vermi tir (dipnot 31).
f) Operasyonel kiralama
irket, operasyonel kiralama yolu ile Deniz Destek Oto Kiralama A. .’den araç kiralam

r (dipnot 31).
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NOT 10 – D

ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Di er alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Di er çe itli alacaklar

Di er borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar
Di er

31.03.2007

31.12.2006

29.944.670
1.662.423

16.942.364
--

31.607.093

16.942.364

1.582.418
2.673.965
1.947.154
8.176

2.890.070
2.641.955
207.659
5.638

6.211.713

5.745.322

122.498.560
9.921.478
54.548.202
995.623
217.201
9.609.640
(1.163.063)

84.172.075
7.769.521
29.755.770
3.279.561
391.147
6.616.730
(890.317)

196.627.641

131.094.487

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR
Canl varl klar, irket’in faaliyet konusu kapsam d ndad r.

NOT 12 – STOKLAR
lk madde ve malzeme
Yar mamul
Mamul
Ticari mal
Di er stoklar
Verilen sipari avanslar
Stok de er dü üklü ü kar

(-)

31.03.2007 tarihi itibariyle stoklar 179.413.000 YTL (31.12.2006: 161.644.000 YTL) tutar nda sigortalanm

NOT 13 – DEVAM EDEN

AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED

r.

BEDELLER

irket’in devam eden in aat sözle meleri alacaklar ve hakedi bedelleri bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).
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NOT 14 – ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
irket, ertelenen gelir vergisi varl k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Seri XI, No: 25 say Tebli ve yasal mali
tablolar aras ndaki farkl de erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç kan geçici farklar n etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktad r. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, tebli ve vergi kanunlar na göre de ik raporlama
dönemlerinde muhasebele mesinden kaynaklanmaktad r.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alaca ve yükümlülü ü için uygulanacak
oran %20’dir (31.12.2006:%30).
Bilanço tarihleri itibariyle birikmi geçici farklar ve ertelenen vergi varl k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar
kullan larak haz rlanan dökümü a daki gibidir:
Kümülatif geçici farklar

Ertelenmi vergi

31.03.2007

31.12.2006

31.03.2007

31.12.2006

2.908.833
3.728
6.081.057

2.691.147
4.239
5.841.913

581.767
746
1.216.211

807.344
1.272
1.752.574

1.163.064
643.563

1.148.701
1.116.819

232.613
128.712

344.610
335.046

2.160.049

3.240.846

9.881.668
311.302

13.657.967
392.558

10.192.970

14.050.525

Ertelenen vergi yükümlülükleri, net

(8.032.921)

(10.809.679)

Ertelenen vergi varl klar
Bir y ldan k sa sürede yararlan lacak
Bir y ldan uzun sürede yararlan lacak

1.474.783
685.266

2.120.840
1.120.006

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Bir y ldan k sa sürede yararlan lacak
Bir y ldan uzun sürede yararlan lacak

311.302
9.881.668

392.558
13.657.967

Ertelenen vergi varl klar
dem tazminat kar
Finansal kiralama borçlar
Garanti gider kar
Stoklar n kay tl de erleri ile
vergi matrahlar aras ndaki net fark
Di er

Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl klar n
kay tl de erleri ile vergi matrahlar
aras ndaki net fark
Ertelenmi finansman kar

49.408.340
1.556.510

45.526.561
1.308.515
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Ertelenen vergi yükümlülüklerinin hareket tablosu a

daki gibidir:

Dönem ba
Dönem ertelenen vergi geliri
Dönem sonu

NOT 15–D

01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

(10.809.679)
2.776.758

(9.119.089)
576.218

(8.032.921)

(8.542.871)

ER CAR /CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER

sa vadeli di er alacaklar
Pe in ödenen giderler
Verilen i avanslar
Di er

Uzun vadeli di er alacaklar

NOT 16 – F NANSAL VARLIKLAR
irket’in finansal varl klar bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

NOT 17 – POZ

F/NEGAT F EREF YE

irket’in pozitif / negatif erefiyesi bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

NOT 18 – YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
irket’in yat m amaçl gayrimenkulleri bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

31.03.2007

31.12.2006

570.986
22.590
12.912

1.522.249
7.421
10.197

606.488

1.539.867

589

--
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NOT 19 – MADD VARLIKLAR

Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeralt ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar
Yap lmakta olan yat mlar ve verilen avanslar

Birikmi amortisman
Yeralt ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Ta t araçlar
Dö eme ve demirba lar

Net kay tl de er

01.01.2007

laveler

lar

Transferler

31.03.2007

6.546.757
2.576.421
55.954.364
855.568
349.170.559
557.775
12.087.536
28.334.696

--91.068
21.787
168.963
-420.562
11.230.340

----(52.807)
----

----14.639.934
-25.556
(14.665.490)

6.546.757
2.576.421
56.045.432
877.355
363.926.649
557.775
12.533.654
24.899.546

456.083.676

11.932.720

(52.807)

--

467.963.589

940.224
11.018.956
174.048
114.926.403
165.034
4.818.683

38.272
531.056
49.840
7.859.390
27.888
459.924

---(15.188)
---

-------

978.496
11.550.012
223.888
122.770.605
192.922
5.278.607

132.043.348

8.966.370

(15.188)

--

140.994.530

324.040.328

326.969.059

irket duran varl klara yap lan önemli ilaveleri yap lmakta olan yat mlar hesab nda toplamakta ve yat
n tamamlanmas
ile ilgili duran varl k hesab na transfer etmektedir. Devam eden yat mlar a rl kl olarak ikinci buzdolab fabrikas , pi irici
cihazlar ve çama r makinesi fabrikalar kapsamaktad r.
Finansal kiralama yoluyla elde edilen makine ve teçhizat n birikmi amortisman dü üldükten sonraki net kay tl de eri
26.636.341 YTL (31.12.2006: 27.857.711 YTL)’dir.
31.03.2007 itibariyle maddi duran varl klar 424.561.260 YTL (31.12.2006: 394.736.853 YTL) tutar nda sigortalanm

r.
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NOT 20 – MADD OLMAYAN VARLIKLAR

Maliyet
Haklar
Ara rma ve geli tirme giderleri
Di er maddi olmayan varl klar

Birikmi itfa pay
Haklar
Ara rma ve geli tirme giderleri
Di er maddi olmayan varl klar

Net kay tl de eri

01.01.2007

laveler

lar

Transferler

31.03.2007

6.337.095
5.007.307
866.191

--16.283

----

----

6.337.095
5.007.307
882.474

12.210.593

16.283

--

--

12.226.876

6.216.283
4.183.829
329.195

48.468
155.781
56.239

----

----

6.264.751
4.339.610
385.434

10.729.307

260.488

--

--

10.989.795

1.481.286

1.237.081

Ara rma ve geli tirme giderleri, ara rma ve geli tirme konular nda irket dahilinde yap lan giderlerin aktifle tirilmesi
sonucu olu mu olup, makul olarak ileri dönemlerdeki kazançlardan itfa edilmesi beklenen buzdolab ve split klima
projelerine ili kindir.

NOT 21 – ALINAN AVANSLAR
irket’in al nan avanslar bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

NOT 22 – EMEKL

K PLANLARI

irket’in bilançolar nda emeklilik planlar

kapsayan herhangi bir yükümlülü ü bulunmamaktad r.
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NOT 23 – BORÇ KAR ILIKLARI

sa vadeli borç kar klar
Kurumlar vergisi kar
Garanti gider kar
Di er gider kar klar

Uzun vadeli borç kar
dem tazminat kar

31.03.2007

31.12.2006

4.896.387
6.081.057
694.229

1.287.503
5.841.913
227.182

11.671.673

7.356.598

2.908.833

2.691.147

klar

Yürürlükteki
Kanunu hükümleri uyar nca, çal anlardan k dem tazminat na hak kazanacak ekilde i sözle mesi sona
erenlere, hak kazand klar yasal k dem tazminatlar n ödenmesi yükümlülü ü vard r. Ayr ca, halen yürürlükte bulunan 506
say Sosyal Sigortalar Kanununun 06.03.1981 tarih, 2422 say ve 25.08.1999 tarih, 4447 say yasalar ile de ik 60’ nc
maddesi hükmü gere ince k dem tazminat alarak i ten ayr lma hakk kazananlara da yasal k dem tazminatlar ödeme
yükümlülü ü bulunmaktad r.
dem tazminat ödemeleri, her hizmet y için 30 günlük brüt maa üzerinden hesaplanmaktad r. lgili bilanço tarihi
itibariyle ödenecek k dem tazminat , 31.03.2007 tarihi itibariyle 1.960,69 YTL/y l tavan na tabidir (31.12.2006: 1.857,44
YTL/y l).
dem tazminat yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir.
dem tazminat yükümlülü ü, irketin çal anlar n emekli olmas ndan do an gelecekteki olas yükümlülü ün bugünkü
de erinin tahminine göre hesaplan r. Seri XI No:25 say Tebli , K m 29 (“Çal anlara Sa lanan Faydalar”), irketin
yükümlülüklerini tan mlanm fayda planlar kapsam nda aktüeryal de erleme yöntemleri kullan larak geli tirilmesini
öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas nda kullan lan aktüeryal varsay mlar a da
belirtilmi tir:
Esas varsay m, her hizmet y için olan azami yükümlülü ün enflasyona paralel olarak artmas r. Dolay yla, uygulanan
iskonto oran , gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran ifade eder. 31.03.2007 tarihi
itibariyle, ekli mali tablolarda kar klar, çal anlar n emeklili inden kaynaklanan gelece e ait olas yükümlülü ünün
bugünkü de eri tahmin edilerek hesaplan r. 31.03.2007 tarihi itibariyle kar klar y ll k %5 enflasyon oran ve %11 iskonto
oran varsay na göre, %5,7 (31.12.2006: %5,7) reel iskonto oran ile hesaplanm r.
Dönem içerisindeki k dem tazminat yükümlülü ünün hareket tablosu a

daki gibidir:
01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

Dönem ba
laveler
Ödemeler

2.691.147
585.357
(367.671)

2.291.625
243.168
(262.887)

Dönem sonu

2.908.833

2.271.906
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NOT 24 – ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR/ANA ORTAKLIK DI I KAR ZARAR
irket’in ana ortakl k d

paylar / ana ortakl k d

NOT 25 – SERMAYE/KAR ILIKLI

zararlar bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

RAK SERMAYE DÜZELTMES

Her bir hisse için 1 YTL nominal de er
Kay tl sermaye limiti
kar lm sermaye
Pay sahipleri ve pay oranlar a

31.03.2007

31.12.2006

190.000.000
190.000.000

190.000.000
190.000.000

da belirtilmi tir:
Oran
31.03.2007

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. .
Di er ortaklar ( MKB de i lem gören)

Sermaye düzeltme farklar
Toplam ödenmi sermaye

31.12.2006

Tutar
31.03.2007
31.12.2006

72,6%
27,4%

72,6%
27,4%

137.999.993
52.000.007

137.999.993
52.000.007

100,0%

100,0%

190.000.000

190.000.000

9.733.837

9.733.837

199.733.837

199.733.837

Sermaye düzeltme farklar , irket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmi toplam tutar ile irket’in enflasyon düzeltmesi
öncesindeki sermaye tutar aras ndaki fark ifade eder.

NOT 26 – SERMAYE YEDEKLER
Hisse senedi ihraç primleri
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar
- Sermaye
- Yasal yedekler
- Kay tl sermaye hesab na transfer (sermaye art

)

109.030.821

109.030.821

9.733.837
36.015
--

42.401.837
36.015
(32.668.000)

9.769.852

9.769.852

118.800.673

118.800.673
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NOT 27 – KAR YEDEKLER
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörüldü ü ekli ile birinci ve ikinci yedeklerden olu ur. TTK, birinci yasal
yede in, toplam yedek irket’in ödenmi sermayesinin %20’sine eri ene kadar kanuni kardan %5 oran nda ayr lmas
öngörür. kinci yasal yedek ise, ödenmi sermayenin %5’ini a an tüm nakit kar da mlar üzerinden %10 oran nda ayr r.
TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararlar netle tirmek için kullan labilmekte ve ödenmi sermayenin
%50’sini a mad kça di er amaçlarla kullan lamamaktad r.
Seri XI No:25 say Tebli uyar nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye
kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola anüstü Yedek kalemlerine
bilançoda kay tl de erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmi de erleri toplu halde özsermaye grubu içinde
“Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar ” hesab nda yer verilir.

Yasal yedekler
Ola anüstü yedekler

NOT 28 – GEÇM

31.03.2007

31.12.2006

5.857.288
45.827.109

5.857.288
45.827.109

51.684.397

51.684.397

30.251.311
64.291.271
---

26.634.579
50.485.503
(2.343.439)
(44.525.332)

94.542.582

30.251.311

YIL KAR/ZARARLARI

Dönem ba
Dönem kar
Yasal yedeklere transfer
Ola anüstü yedeklere transfer
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NOT 29 – YABANCI PARA POZ SYONU
ABD Dolar

EURO

GBP

Toplam
YTL de eri

246.512
9.672.911
344.540

1.411.819
35.266.937
488.230

14.735
21.669
--

2.975.368
78.239.338
1.373.013

Yabanc para varl klar

10.263.963

37.166.986

36.404

82.587.719

Uzun vadeli finansal borçlar n k sa vadeli k mlar
sa vadeli finansal kiralama i lemlerinden borçlar
Ticari borçlar
li kili taraflara borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal kiralama i lemlerinden borçlar

8.176.000
1.181.726
57.187.503
266.504
-307.665

11.268.057
191.478
62.935.562
225.085
32.042.245
50.528

--14.735
----

31.997.767
1.982.894
194.658.726
781.576
58.903.259
517.494

Yabanc para yükümlülükleri

67.119.398

106.712.955

14.735

288.841.716

Yabanc para pozisyonu, net

(56.855.435)

(69.545.969)

21.669

(206.253.997)

31.12.2006

ABD Dolar

EURO

GBP

Toplam
YTL de eri

Haz r de erler
li kili taraflardan alacaklar

2.170.768
7.318.026

3.607.073
34.489.745

-21.669

9.729.727
74.203.720

Yabanc para varl klar

9.488.794

38.096.818

21.669

83.933.447

Uzun vadeli finansal borçlar n k sa vadeli k mlar
sa vadeli finansal kiralama i lemlerinden borçlar
Ticari borçlar
li kili taraflara borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal kiralama i lemlerinden borçlar

8.451.734
1.163.783
71.188.411
266.504
-609.993

11.093.819
187.547
61.940.660
326.641
31.242.862
99.811

--1.490
----

32.419.963
1.983.057
214.749.671
979.373
57.846.159
1.042.206

Yabanc para yükümlülükleri

81.680.425

104.891.340

1.490

309.020.429

Yabanc para pozisyonu, net

(72.191.631)

(66.794.522)

20.179

(225.086.981)

31.03.2007
Haz r de erler
li kili taraflardan alacaklar
Verilen avanslar
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NOT 30 – DEVLET TE

K VE YARDIMLARI

Ara rma geli tirme yat mlar ile ilgili olarak TÜB TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Ba kanl
taraf ndan 01.01.-31.03.2007 hesap döneminde 2.177.274 YTL te vik elde edilmi tir.

“TYDEP”

NOT 31 – KAR ILIKLAR, ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Kar

klar

Mali tablolardaki kar

b) arta Ba

klar ile ilgili detaylar dipnot 23’te sunulmu tur.

Varl klar

Bilanço tarihleri itibariyle sat lar ve mü terilerden al nan teminatlar a

Verilen teminat mektuplar , çek ve senetler
Teminat mektuplar
Çek ve senetler

daki gibidir:
31.03.2007

31.12.2006

10.154.276
6.436.261

11.043.101
6.028.809

c) Taahhüt ve Yükümlülükler
• Bilanço tarihi itibariyle irket’in vergi daireleri, gümrük müdürlükleri ve di er kurulu lara verilen teminat mektuplar
dolay yla 11.091.165 YTL tutar nda (31.12.2006: 10.275.565 YTL) yükümlülü ü bulunmaktad r.
• Bilanço tarihi itibariyle ihracat ve yat m indirim te vikleri dolay yla 116.174.454 ABD Dolar (31.12.2006: 172.179.960
ABD Dolar ) tutar nda ihracat gerçekle tirme yükümlülü ü bulunmaktad r.
• hraç kayd yla yap lan sat lara ili kin KDV’nin önce tecil edilmekte ve bilahare ilgili formalitelerin tamamlanmas ile
Vergi daresi’ne terkin edilmektedir. Terkin edilme tarihine kadar irket’in KDV yükümlülü ü devam etmektedir. Ancak bu
konuda geçmi dönemlerde irket herhangi bir ödeme yükümlülü üne u ramam olup, ileri dönemlerde bir yükümlülük ile
kar la mas beklenmemektedir. 31.03.2007 tarihi itibariyle tecil edilen KDV tutar 20.095.837 YTL (31.12.2006: 36.312.091
YTL)’dir.
• irket, Vak flar Bankas ile Zorlu Grup’una ait di er irketlerin ortak kredi kullan için 75 milyon ABD Dolar tutar nda
sözle me imzalam r. Söz konusu kredi kullan için irket ve di er Zorlu grup irketleri bu tutarlara kefil olmu tur.
• Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. . Haziran 2003 tarihinde al nan 9.000.000 EURO tutar ndaki kredi için kefil
olmu tur. (dipnot:6)
• irket aleyhine, elektrikli ev aletleri üreten bir irket taraf ndan patent belgesinin hükümsüzlü ü konusunda dava aç lm r.
irket patent belgesinin hükümsüzlü ü ve sicilden terkini talebiyle kar dava açm r. Davalar bilirki i incelemesinde olup
devam etmektedir.
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• irket aleyhine aç lm ve rapor tarihi itibariyle devam etmekte olan icra takip davalar tutar 10.961 YTL, tüketici davalar
tutar 49.000 YTL ve irket lehine sonuçlanm ancak temyiz sonucu beklenen davalar n tutar 44.972 YTL’ dir.
• irket’in operasyonel kiralama i lemlerinden dolay gelecek dönemlerde ödeyece i kira giderlerinin vadeleri a
gibidir:

Bir y ldan az

daki

31.03.2007

31.12.2006

7.086

9.960

7.086

9.960

• Vestel Grubu, 10 ubat 2006 tarihinde yabanc bankalardan 1 y l vadeli 120.000.000 ABD Dolar tutar nda akreditif
sendikasyon kredisi temin etmi tir. Söz konusu sözle me Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A. . Vestel Beyaz E ya Sanayi
ve Ticaret A. . Vestel Dijital Üretim Sanayi A. . Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A. . ve Vestel Holland B.V.’nin
kat
yla imzalanm r.

NOT 32 –

LETME B RLE MELER

Yoktur.

NOT 33 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Temel raporlama biçimi - Co rafi bölümler
Bölüm sat lar
Türkiye
Avrupa
Di er

01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

59.110.702
130.299.400
33.373.756

67.963.385
78.578.292
13.416.714

222.783.858

159.958.391

irket’in bölüm varl klar n tamam Türkiye’dedir.

kincil raporlama biçimi – Endüstriyel bölümler
irket beyaz e ya üretim ve sat faaliyetini yürütmektedir.
olmad ndan, endüstriyel bölüm tan mlanmam r.

irket’in üretti i ürünler farkl risk ve getirilere sahip
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NOT 34 – B LANÇO TAR

NDEN SONRAK OLAYLAR

Bulunmamaktad r.

NOT 35 – DURDURULAN FAAL YETLER
irket’in durdurulan faaliyeti bulunmamaktad r (31.12.2006: Bulunmamaktad r).

NOT 36 – ESAS FAAL YET GEL RLER
01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

450.408
20.792
427.790
77.750
170

335.711
46.186
246.357
40.201
--

Yurtiçi sat lar
Yurtd sat lar
Di er sat gelirleri

58.824.142
163.673.156
286.560

67.788.688
91.995.006
174.697

Brüt sat lar

222.783.858

159.958.391

(373.352)

(68.771)

222.410.506

159.889.620

SATI GEL RLER
Toplam sat - ADET
Buzdolab
Klima
Çama r makinesi
Pi irici cihazlar
Bula k makinesi
Toplam sat - TUTAR

Sat lardan iade, iskonto ve indirimler (-)
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01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

504.683
36.693
442.056
84.892
307

380.048
27.588
255.615
38.426
--

Maliyet - TUTAR
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
Direkt i çilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman ve itfa paylar

199.870.877
12.157.149
10.259.552
8.629.254

118.779.459
8.545.995
8.798.413
7.882.313

Üretilen mamul maliyeti

230.916.832

144.006.180

7.769.521
(9.921.478)

5.606.282
(5.662.841)

29.755.770
(54.548.202)

36.219.858
(37.623.051)

203.972.443

142.546.428

(1.818.746)
3.279.561
(995.623)

80.590
389.443
(29.878)

Sat lan ticari mallar maliyeti

465.192

440.155

Sat lar n maliyeti toplam

204.437.635

142.986.583

SATI LARIN MAL YET
Toplam üretim - ADET
Buzdolab
Klima
Çama r makinesi
Pi irici cihazlar
Bula k makinesi

Yar mamul kullan
Dönem ba stok
Dönem sonu stok
Mamul stoklar nda de
Dönem ba stok
Dönem sonu stok

im

Sat lan mamul maliyeti
Dönem içi al lar
Dönem ba stok
Dönem sonu stok
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NOT 37 – FAAL YET G DERLER
01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

Ara rma ve geli tirme giderleri
Sat ve da m giderleri
Genel yönetim giderleri

3.066.311
2.456.116
3.479.474

2.197.584
1.337.136
2.938.767

Faaliyet giderleri toplam

9.001.901

6.473.487

Kambiyo kar
Banka mevduat faiz gelirleri
Ertelenmi faiz geliri
Vade fark gelirleri
Hurda sat gelirleri
Hibe gelirleri
Di er gelirler

7.514.643
802.656
14.651.761
6.405.816
1.294.326
2.177.274
347.536

2.284.729
46.395
11.111.931
1.418.736
346.628
1.472.452
186.818

Di er faaliyetlerden gelir ve karlar

33.194.012

16.867.689

2.676.755
8.667.299
403.603
728.570

1.324.208
11.089.005
398.397
145.194

12.476.227

12.956.804

NOT 38 – D

ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ZARARLAR

ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KARLAR

ER FAAL YETLERDEN G DER VE ZARARLAR
Kambiyo zarar
Ertelenmi faiz gideri
At l kapasite giderleri
Di er giderler
Di er faaliyetlerden gider ve zararlar
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NOT 39 – F NANSMAN G DERLER
01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

Kambiyo zararlar
Faiz giderleri
Akreditif giderleri
Kredi komisyon giderleri
Ödenen vade farklar
Teminat mektubu komisyon giderleri
Finansal kiralama faiz giderleri
Di er finansman giderleri

7.748
3.283.406
1.161.813
110.127
160.519
16.995
54.486
--

4.359.769
764.412
645.132
2.724
598.077
16.984
98.016
26.464

Finansman giderleri

4.795.094

6.511.578

NOT 40 – NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar /Zarar , parasal olmayan bilanço kalemlerinin, özsermayenin ve gelir tablosunun düzeltme i lemine
tabi tutulmas sonucunda aktif ve pasif kalemlerinin aras nda ortaya ç kan fark olarak hesaplanm r. Ancak 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesine son verildi inden, 01.01.–31.03.2007 ve 2006 dönemleri
için parasal pozisyon kar /zarar hesaplanmam r.

NOT 41 – VERG LER

Kurumlar vergisi kar
Pe in ödenen vergiler (-)
Kurumlar vergisi kar

net (dipnot 23)

Ertelenen vergi yükümlülü ü, net

31.03.2007

31.12.2006

10.697.247
(5.800.860)

7.087.631
(5.800.128)

4.896.387

1.287.503

8.032.921

10.809.679

12.929.308

12.097.182

Türkiye’de, kurumlar vergisi oran 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren % 20’dir (31.12.2006 : %20. Ancak 31.12.2006 tarihi
itibariyle devreden yat m indirimi tutarlar n 2006 y kurumlar vergisi hesaplamas nda indirim konusu edilmesinden
dolay 2006 dönemindeki mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi %30 oran ndan hesaplanm r).

35
VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET ANON M RKET
31.03.2007 TAR NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T
MAL TABLOLARA
N D PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (“YTL”) olarak ifade edilmi tir.)

Kurumlar vergisi oran kurumlar n ticari kazanc na vergi yasalar gere ince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalar nda yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah na uygulan r. Kar
da lmad takdirde ba ka bir vergi ödenmemekte olup kar n tamam n veya bir k sm n temettü olarak;
§
§
§

Gerçek ki ilere
Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden istisna veya muaf gerçek ve tüzel ki ilere,
Dar mükellef gerçek ve tüzel ki ilere,

Da lmas halinde %15 Gelir Vergisi Stopaj hesaplan r. Dönem kar n sermayeye ilavesi halinde, kar da
stopaj uygulanmaz.

say lmaz ve

Kurumlar üçer ayl k mali karlar üzerinden % 20 (devreden yat m indirimi tutarlar n 2006 y kurumlar vergisi
hesaplamas nda indirim konusu edilmesi halinde %30) oran nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay n
10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü ak am na kadar öderler. Y l içinde ödenen geçici vergi o y la ait olup izleyen
l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
En az iki y l süre ile elde tutulan i tirak hisseleri ile gayrimenkullerin sat ndan do an karlar n % 75’i, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda öngörüldü ü ekilde sermayeye eklenmesi art ile vergiden istisnad r.
Türk vergi mevzuat na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y a mamak kayd yla dönem kurum
kazanc ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmi y l karlar ndan mahsup edilemez.
Türkiye’de kurumlar n 24.04.2003 tarihinden evvel yat m te vik belgelerine istinaden yapt klar yat m harcamalar n
%100’ü, bu tarihten sonra mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde kullanmak üzere yapt klar amortismana tabi iktisadi
ymetlerle ilgili harcamalar n %40’l k bölümünü vergi matrahlar n tespitinde ilgili kazançlar ndan yat m indirimi
istisnas olarak indirim konusu yapmalar mümkündür. Kurum vergi matrah ndan 24.04.2003 tarihinden önceki yat m
harcamalar n indirilmesi durumunda söz konusu tutar üzerinden % 19,8 oran nda gelir vergisi stopaj yap lmakta, 24.04.2003
tarihinden sonraki yat m harcamalar n indirilmesi durumunda söz konusu tutar üzerinden gelir vergisi stopaj
yap lmamaktad r.
Ancak yat m indirimi istisnas 5479 say kanun ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kald lm r. Gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinden, ilgili y llarda vergiye tabi kazanç (matrah) olu mamas nedeniyle 31.12.2005 tarihi
itibariyle kullan lmay p sonraki dönemlere devreden yat m indirimi tutarlar ile 31.12.2005 tarihi itibariyle devam eden
projelerle ilgili olarak sonraki y llarda yap lacak yat m harcamalar üzerinden hak kazan lacak yat m indirimi istisna
tutarlar yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran na ili kin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008
llar na ait kazançlar ndan indirebilirler.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand ay takip eden dördüncü ay n 25’inci günü ak am na kadar ba
bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar be y l zarf nda muhasebe kay tlar
inceleyebilir ve hatal i lem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar de ebilir.
irket’in vergi kar

Kurumlar vergisi kar
Ertelenen vergi kar

a

daki gibidir:
01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

(3.609.617)
2.776.758

(889.453)
576.218

(832.859)

(313.235)
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NOT 42 – H SSE BA INA KAZANÇ

Hissedarlara ait net kar
kar lm hisselerinin a rl kl ortalama adedi
Hisse ba na kar

01.01.31.03.2007

01.01.31.03.2006

24.060.802
190.000.000

7.515.622
138.000.000

0,13

0,05

irket Yönetim Kurulu’nun 26.03.2007 tarihinde irket merkezinde yapt toplant da; 2006 y faaliyetlerinden Sermaye
Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 73.069.491 YTL dönem kar ndan 8.778.220
YTL tutar ndaki ödenecek vergilerin tenzilinden sonra net dönem kar n 64.291.271 YTL oldu u, yasal kay tlara göre
hesaplanan 63.999.088 YTL dönem kar ndan 7.087.631 YTL ödenecek vergilerin tenzilinden sonra net dönem kar n
56.911.457 YTL olup yasal kay tlara göre olan net dönem kar ndan birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.845.573 YTL
ayr ld ktan sonra, Sermaye Piyasas mevzuat na göre net da labilir kar 61.445.698 YTL, ba lar n eklenmesiyle bulunan
61.472.535 YTL üzerinden %50’si birinci temettü olarak 30.736.268 YTL’n n da lmas , bakiye kalan 28.585.804 YTL’nin
de ola anüstü yedeklere ayr lmas konusu genel kurula teklif edilmek üzere kararla lm r.
Yasal kay tlara göre net dönem kar 56.911.457 YTL olup, 2006 y dönem kar n 23.549.719 YTL'l k k sm için yat m
indirimi istisnas kullan lmas nedeniyle bu matrah üzerinden %19,8 oran nda hesaplanan stopaj gelir vergisi ödenmesi
sonucu da lacak birinci temettünün kar n %41,38 oran na isabet eden 12.718.535 YTL'si üzerinden da m s ras nda vergi
kesintisi yap lmayacakt r.
Da
söz konusu olan 2006 y kar ndan bakiye tutar 18.017.732,22 YTL da m esnas nda tam mükellef kurumlara
stopaj gelir vergisi kesintisi yap lmadan, di er gerçek ki i ve dar mükelleflere ise %15 oran nda stopaj gelir vergisi kesilerek
yap lacakt r.
1 (bir) hisseye isabet eden kar pay n hesab :
• Da lacak 30.736.267,57 YTL'si üzerinden 1 (bir) YTL'lik 1 (bir) hisseye 0,16 YTL brüt kar isabet etmektedir.
• Tam mükellef kurumlara stopaj gelir vergisi kesilmeden brüt 0,16 YTL net kar olarak ödenecektir.
• Gerçek ki i ve dar mükelleflere ise, brüt hisse ba na isabet eden 0,16 YTL kar pay n yat m indirimi istisnas na isabet
eden 0,07 YTL'l k k sm ndan stopaj gelir vergisi kesilmemesi, bakiye 0,09 YTL brüt kar pay ndan %15 oran nda stopaj
gelir vergisi kesilerek net 0,08 YTL kar pay olmak üzere toplam net 0,15 YTL da lmas gerekecektir.
Temettü da

n 21.05.2007 tarihinde ba lanmas konusu genel kurula teklif edilecektir.

NOT 43 – NAK T AKIM TABLOSU
Nakit ak m tablosu, mali tablolar içerisinde gösterilmi tir.

NOT 44 – MAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA TABLOLARIN AÇIK
YORUMLANAB R VE ANLA ILAB R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL OLAN D ER
HUSUSLAR
Bulunmamaktad r.

