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TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 
10 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulma-
sı;

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması 
için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yö-
netim Kurulu faaliyet raporunun okunması, 
müzakeresi;

4. Bağımsız denetim şirketi Denet Bağımsız De-
netim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 
Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finan-
sal tabloların pay sahiplerinin bilgisine sunul-
ması;

5. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı Bilanço ve Ge-
lir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değişti-
rilerek kabulü veya reddi; 

6. 2013 mali yılı kârlılık durumunun müzakere-
ye açılması; 

7. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yö-
netim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilme-
leri;

8. Görev süresi içerisinde Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 363. maddesi uyarınca atanan yöne-
tim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin 
onaylanması;

9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılması ve Ba-
ğımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenme-
si; 

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur 
hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi;

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gere-
ği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları 
teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş ol-
dukları gelir veya menfaatler konusunda Ge-
nel Kurul’a bilgi verilmesi;

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ge-
reği, Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine, 
Yönetim Kurulu tarafından genel kurula su-
nulan bağımsız denetim kuruluşunun onay-
lanması;

13. 2013 yılı içerisinde Yönetim hâkimiyetini 
elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim 
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve 
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve 
sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları 
ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nite-
likte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilme-
leri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının 
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir 
işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları 
ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere so-
rumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri 
hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkın-
da Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve Türk Ti-
caret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri 
uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki veril-
mesi;

14. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onay-
lanması, Şirketin sosyal yardım amacıyla 
2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hak-
kında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2014 
yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belir-
lenmesi;

15. Dilekler ve kapanış.
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YÖNETİM KURULU RAPORU

Dr. Carsten Voigtlander
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Dietmar Meister
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Dr. Carsten Stelzer
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Axel Busch
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Alper Avdel
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Erdem Ertuna
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Semih Şenol
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Stefan Borchers
(Vaillant GmbH Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi)

Miguel Gastearena
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Ertuğrul Hataylı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Markus Slevogt
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
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BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi’nde (Şirket) üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine 
ilişkin olarak;

• 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gire T.C. Başbakanlık Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:57 sayılı tebliği ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim 
İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri, 

• Şirket esas sözleşmesi 
• İlgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde; 
 “bağımsız yönetim kurulu üyesi” nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belge-

leri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, 
Şirket’in Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu’na beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e göre bağım-
sız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre; 

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha 
fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim 
ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, 
sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak 
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü 
yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, ça-
lışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1’den az olduğunu ve bu paylar imtiyazlı olmadığını;

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi 
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı;

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı;

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında taraf-
sızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebile-
cek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı; beyan ederim.
i)Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı 
beyan ve kabul ederim. 

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde 
herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişik-
liği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu’na ileteceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,
Markus C. Slevogt
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BAĞIMSIZLIK BEYANI
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Mehmet Ertuğrul Hataylı
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YÖNETİM KURULU RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

59. Olağan Genel Kurulumuz’a hoş geldiniz. Şir-
ketimizin 2013 yılı faaliyetlerini değerlendirmek, 
bilanço ve gelir tablosu sonuçlarını incelemek, 
yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile denetçilerimi-
zin seçimini yapmak ve Genel Kurul gündeminde 
olan diğer konuları görüşmek üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Hepinizi saygı ile selamlarız. 

2013 yılı Türkiye ekonomisinde %4 büyümenin 
yaşandığı bir yıl oldu. 2012 yılında soğuyan iç ta-
lep, 2013 yılında canlandı. Yılın ilk yarısında para 
politikasının gevşetilmesi, faizlerin daha önce 
görülmemiş oranlara düşmesi ve Mayıs sonuna 
kadar olan dönemde hızlanan sermaye girişleri 
büyümeyi olumlu etkiledi. Yılın ikinci yarısındaki 
yavaşlamada Amerikan Merkez Bankası (FED)’in 
politikaları sonucu yükselen faiz ve yavaşlayan 
sermaye akımlarının etkisi oldu. Büyümeye özel 
tüketim harcamaları 3,1; kamu yatırım ve har-
camaları 1,6 puan katkı sağlarken net ihracat 
katkısı negatif oldu. Ancak FED’in tahvil alımla-
rını 2014 sonbaharında sonlandıracak olması ve 
sonrasında beklenen faiz artışları Türkiye ekono-
misi üzerinde risk oluşturmaktadır. Bu durumda 
2014 büyümesinin Avrupa etkisiyle toparlanan 
ihracat ile içeride baskılanan tüketim talebi ile 
belirlenmesi beklenmektedir. 

2013 yılında inşaat sektörü ise %7,1 büyüdü. 
Aynı dönemde konut inşaatlarına baktığımızda 
814.000 daire için ruhsat alınmış, 698.000 adet 
daire için ise yapı kullanım izni alınmıştır. Son iki 
yıldır ruhsat alan daire sayısındaki artış, önümüz-
deki dönemde inşaat malzemeleri sektörünün 
hareketli olacağını göstermektedir.

Kentsel dönüşüm projelerinin desteklenmesi ve 
bu konuda yapılan çalışmalar inşaat sektörüne 
ayrı bir ivme getirmektedir.  

Şirketimizin faaliyet alanını yakından ilgilendiren 
doğalgaz sektöründe gelişmeler devam etmek-
tedir. 2013 yılı sonu itibariyle 68 il merkezinde 
doğalgaz kullanılmaktadır. Özellikle Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yeni gaz ve-
rilen illerde yatırımlar devam etmektedir. Bunun 
dışında 20 yılı aşkın süredir gaz kullanan büyük 
metropollerimizde, değişim pazarı gittikçe büyü-
mektedir. 2013 yılında yaklaşık 1,3 milyon yeni 
doğalgaz abonesi yapıldı. Toplam abone sayısı 
13,4 milyona ulaştı. 

2013 yılında soğutma sektöründe; split klima pa-
zarında %20 civarı daralma gerçekleşirken, VRF 
pazarında %15’lik pazar artışı devam etmiştir. 
Türkiye’nin coğrafi yapısı göz önüne alındığında 
klima penetrasyonu hala AB ortalamasının al-
tındadır. Enerji verimliliği, sektördeki en önemli 
gelişim faktörüdür. ERP( ) direktifine bağlı olarak 
yeni nesil inverter teknolojisi, A+ enerji sınıfı ci-
hazlar, çevreye duyarlılık klimaların ileriye yönelik 
gelişim trendini etkilemektedir. 

Ülkemizde ısıtma ve soğutma cihazlarının önü-
müzdeki yıllardaki trendi, yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımı ile şekillenecektir. Bunun 
yanı sıra ürünlerin ve sistemlerin verimlilikleri ile 
daha az enerji tüketimi için kontrol sistemleri ön 
plana çıkacaktır. Sektörün önümüzdeki yıllarda 
Avrupa’ya paralel olarak, yeni yasal düzenleme-
ler ışığında, enerji kaynakları ve cihaz modelleri 
açısından değişmesi beklenmektedir. 

DemirDöküm 2013 yılında üretim tesislerindeki 
yatırımlarına ve yurtiçi, yurtdışı satış kanallarında 
yapılanma çalışmalarına devam etmiştir. 

2013 yılında Nitromix CS Kaskad yeni ürün ola-
rak pazara sunulmuştur.
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YÖNETİM KURULU RAPORU

2013 yılı, dağıtım kanalı ve yetkili servis yapılan-
mamızda 2011 yılında başlattığımız değişimin 
devam ettiği bir dönem olmuştur. Yurt çapında 
yetkili satıcı ve servislerin yenilenen showroom-
larının açılışları, medyada ve dağıtım kanalında 
yankı uyandırmıştır. DemirDöküm’ün yenilenen 
yüzü, tüketicide liderlik, yenilikçilik algılarını per-
çinlemiş, ferah ve modern ortamlarda tüm ürün 
gamımızın sergilenmesi beğeni ile karşılanmıştır.

2013 yılında, DemirDöküm’ün yetkili satıcıları, 
satış noktaları ve tüketicileri ile iletişiminde de 
geliştirmeler sağlanmıştır. DemirDöküm, Sosyal 
medyada “O Ev Türkiye Ev Sigortası” ve 60.yıl 
“Herkesin Bir Pazarı Var” facebook kampanyaları 
düzenleyerek tüketici ile direkt iletişime geçmiş-
tir. Ayrıca, bayileri, satış noktaları ve servislerinin 
on-line iletişimde olduğu kanallarda yeni uygula-
malar devreye alarak, tüketici hizmet kalitesinde 
farkını ortaya koymuştur.

2013 yılında eğitim alanında da sektöre yatırım 
yapılmaya devam edilmiştir. Ürünlerin satışını ve 
montajını yapan yetkili satıcılar, satış noktaları 
ve ustalara satış-pazarlama ve ürün-tesisat tek-
nik eğitimleri verilmiştir. Satış sonrası hizmetler-
de ve çağrı merkezinde de yoğun eğitimler ile tü-
keticilere güncel ve doğru bilgilerin verilmesi için, 
hizmet veren tüm ekiplerin bilgili ve donanımlı 
olması sağlanmıştır.

DemirDöküm 2013 yılında yurt içinde lider ko-
numunu korumuştur. Yurtiçinde toplam gelirleri 
395.561.741 TL olmuştur.

DemirDöküm Türkiye’de kendi markası ile yaptığı 
üretim ve iç pazarda gerçekleştirdiği satışın yanı 
sıra, ihracat pazarında da gerek Vaillant Grup fir-
malarına gerek harici müşterilerine de ürün ve 
hizmetlerini ulaştırmaktadır.  

DemirDöküm panel radyatör, kombi, su ısıtıcıları, 
soğutma çözümleri ve güneş enerjisi sistemleri 
ürünlerini 6 kıtada tüketiciyle buluşturmaktadır. 
İhracatta marka kurumsallaşmasına, satış ve 
servis organizasyonunu içeren iş modellerinin 
uygulanmasına öncelikli olarak komşu ülkelerde 
başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2013 yı-
lında Türki Cumhuriyetler ve komşu ülkelere olan 
ihracatımız artmıştır.  

Yönetim Kurulu

10 Haziran 2014 tarihinde yapılacak Olağan Ge-
nel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu’nda yer 
alacak isimler Dr. Carsten Voigtländer, Dr. Diet-

mar Jürgen Meister, Dr. Axel Busch, Dr. Norbert 
Schiedeck, Alper Avdel, Erdem Ertuna, Recep 
Gürhan Çoban, Miguel Gastearena ve Vaillant 
GmbH olarak; bağımsız üyeler ise Mehmet Ertuğ-
rul Hataylı ve Dr. Markus C. Slevogt şeklinde Yö-
netim Kurulu onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 2013 yılında yapılan genel kurul 
toplantısından sonra, seçilen yönetim kurulu 15 
Temmuz 2013 tarihinde toplanarak görev dağı-
lımı yapmıştır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantı-
sı sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. 
Carsten Voigtländer başkan, Dr. Dietmar Jürgen 
Meister başkan yardımcısı, Dr. Axel Busch, Dr. 
Carsten Stelzer, Alper Avdel, Erdem Ertuna, Meh-
met Semih Şenol, Miguel Gastearena ve Vaillant 
GmbH üye olarak belirlenmiştir. Tüzel kişi üye 
Vaillant GmbH, Dr. Stefan Borchers tarafından 
temsil edileceğini beyan etmiştir.   Mehmet Er-
tuğrul Hataylı bağımsız üye, Dr. Markus C. Sle-
vogt bağımsız üye olarak belirlenmiştir. Ancak 
Mehmet Semih Şenol’un Yönetim Kurulu’ndaki 
görevinden istifa etmesi sebebiyle 17.02.2014 
tarihinde bir sonraki genel kurul toplantısına ka-
dar görev yapmak üzere Recep Gürhan Çoban 
atanmış; Dr. Carsten Stelzer’ın Yönetim Kuru-
lu’ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle de 
yönetim kurulunun 25.04.2014 tarihli kararı ile 
bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev 
yapmak üzere Dr. Norbert Schiedeck atanmıştır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleş-
me ile Genel Kurul’a verilen yetkiler haricinde kalan 
bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 2013 yılında, ana sözleşme ge-
reği üçer aylık periyotlarda dört kez toplanmıştır. 
Toplanılan tarih itibari ile geçmiş çeyrek döneme 
ait tüm faaliyetler görüşülmüş, finansal tablolar 
incelenmiş ve alınan kararlar onaylanmıştır.

Denetçiler

18 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurul toplantısında 2013 yılı için Denet Bağım-
sız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi 
olarak seçilmiştir. Şirketimizin 2013 yılına ilişkin 
Olağan Genel Kurul toplantısında 2014 yılı için 
de denetçi olarak Denet Bağımsız Denetim Ye-
minli Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaya sunu-
lacaktır.

Sermaye

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 100 milyon TL’dir, 
ödenmiş sermayemiz 54 milyon TL’dir.
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Üretim

Şirketimiz, Bozüyük Tesisleri’nde kombi, şofben, 
termosifon, boiler sistemleri üretmektedir. Panel 
radyatör ürünü Panel A.Ş. tarafından üretilmek-
tedir.
      
ISO 9001.2008 Kalite Yönetim Sistemi standar-
tına uygunluk açısından üretim dahil tüm faaliyet-
lerimizin denetlenmesi TSE ve LRQA tarafından 
gerçekleştirilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır. 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi kapsamında LRQA tara-
fından gerçekleştirilen denetim sonucu multi-site 
sertifikasyona geçilmiş olup, sözleşmemiz globa-
le dönmüştür. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistemi standartına uygunluğu-
muz ise yine LRQA tarafından denetlenmektedir. 
Tüm ürünlerimiz CE belgesine sahiptir.

Klima Üretimi 2008 yılında başlamıştır ve 2011 
ve 2012 yıllarında devam etmiştir. 

Şirketimizin 2013-34 numaralı ve 10/10/2013 
tarihli kararı ile Klima pazarındaki varlığımıza ve 
faaliyetlerimize aynen devam edilmekle beraber, 
Şirketimizin Bozüyük fabrikasında klima üretimi 
yapılmasına son verilmiştir.
Şirketimizin klima faaliyetlerine ticari klima itha-
latı ve satışı yoluyla devam edilmektedir. Klima 
faaliyetlerine bu şekliyle devam etmemizin stra-
tejik açıdan klima faaliyetlerini daha karlı kılacağı 
öngörülmektedir.

Satışlar

2013 yılında şirketimizin UFRS bazlı konsolide 
net cirosu 512,6 milyon TL olmuştur. Cironun 
395,6 milyon TL’lik kısmı yurtiçi, 117,1 milyon 
TL’lik kısmı yurtdışı satışlardan oluşmuştur.

İç Piyasa

1,1 milyon adetlik yurtiçi radyatör satışları geçen 
yıla göre %18 azalmıştır. 2013 yılı içerisinde top-

lam radyatör satışı 1,6 milyon adet olarak ger-
çekleşmiştir.

2013 yılında şofben, termosifon ürünlerinin yer 
aldığı su ısıtıcıları grubunda toplam 54 milyon 
TL’lik yurtiçi ciro gerçekleşmiş olup satış adedi 
308.067’dir.

Merkezi ve münferit ısıtıcılar grubunda, toplam 
yurtiçi satışlar 143 milyon TL olmuştur. Toplam 
yurtiçi satışı 181.766 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Klima pazarında yurtiçi klima satışlarımızın cirosu 
44 milyon TL, diğer tesisat, cihaz ve yardımcı mal-
zemelerin cirosu ise 43,3 milyon TL olmuştur.

Şirketimiz, satışlarını 149 yetkili satıcı, 2.705 
satış noktası aracılığıyla gerçekleştirmekte, tüm 
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ülkeye yayılmış 218 adet yetkili servisi ve 1.106 
servis personeli ile satış sonrası hizmet vermek-
tedir.

İhracatlar 

İhracatımız, 2013 yılında 117 milyon TL olmuş-
tur. 

Kombi, panel ve döküm radyatör ihracatımız ağır-
lıklı olarak AB ülkelerine yapılmaktadır.

Yatırımlar

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2013 yılı 
içerisinde yapmış olduğu yatırım tutarı 12,3 mil-
yon TL’dir.

İdari Faaliyetler

Türk DemirDöküm şirketimizde 2013 yılı sonu iti-
bariyle 425 işçi ve 464 memur olmak üzere top-
lam 889 kişi çalışmaktadır. Panel A.Ş.’de 2013 
yılı sonu itibariyle 210 işçi ve 4 memur olmak 
üzere toplam çalışan sayısı 214 kişidir. Panel 
A.Ş çalışanları ile birlikte toplam çalışan sayısı 
1.103 kişi olmaktadır. 

MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Ey-
lül 2012 tarihinde imzalanmış bulunan toplu 
iş sözleşmesi uyarınca, işçi ücretlerine 1 Mart 
2013’de %6,99  ve 1 Eylül 2013’de %2,29 ücret 
artışı yapılmıştır. 

31 Aralık 2013 itibariyle kıdem tazminatı toplam 
yükü 7.910.753TL olarak gerçekleşmiştir.

Yöneticilerimiz ile ilgili bilgiler aşağıda özetlen-
miştir.

 Adı Soyadı Mesleği Görevi

 Dr. Axel Busch Endüstri Mühendisi CEO, Yönetim
   Kurulu Üyesi

 Alper Avdel Ekonomist Finans ve IT’den   
   Sorumlu Yönetim   
   Kurulu Üyesi 

 Mehmet Semih  Makine Müh. Üretimden Sorumlu
 Şenol  Yönetim Kurulu Üyesi

 Erdem Ertuna  Makine Müh.  Satış ve Pazarlamadan  
   Sorumlu Yönetim 
   Kurulu Üyesi

Kar Dağıtım Önerisi ve Sonuç

10 Haziran 2014 Salı günü 2013 yılı faaliyet neti-
celerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul’a; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sa-
yılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 
01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait 
konsolide finansal tabloları 25.884.320 TL, ya-
sal mali tabloları uyarınca ise 24.184.865 TL 
“Net Dönem Zararı” ile sonuçlanmıştır. Önerimiz, 
cari dönemin zararla sonuçlanmış olması nede-
niyle gerçekleşen mali zararın “Geçmiş Yıllar Za-
rarları” hesabına aktarılmasıdır.

Vakıf ve Derneklere Bağış ve Yardımlar

Şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapmış olduğu 
toplam bağış ve yardım tutarı  131.339 TL’dir.

Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, Rehin ve İpotekler 

SPK mevzuatı gereğince (II – 17.1.) mevzuata 
tabi şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplan-
tılarında üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları 
teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduk-
ları gelir veya menfaat hususunda yatırımcılarını 
bilgilendirmesi ve olağan genel kurul toplantısı 
gündeminde bu hususa ayrı bir madde olarak yer 
vermesi gerekmektedir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına 
uygun şekilde hareket etmekte ve ilgili Tebliğ’in 
yayımlanmasıyla birlikte şirketimizin Olağan Ge-
nel Kurul toplantılarında üçüncü kişiler lehine 
verilen teminat, rehin, ipoteklerle ilgili olarak ya-
tırımcılarımız bilgilendirilmektedir. Yine bu sene 
yapılacak şirketimizin Olağan Genel Kurul toplan-
tısında da bu hususun ayrıca görüşülmesi plan-
lanmaktadır. 

Bu bağlamda şirketimizin 31.12.2013 tarihi 
itibari ile Vaillant GmbH tarafından ihraç edi-
len bono ve kredilere ait toplam kefalet tutarı 
888.474.354 TL olarak tespit edilmiştir. 
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31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Türk Lirası (t)) 

KONSOLİDE BİLANÇO

14

	 	 Denetimden	Geçmi	

Yeniden 
düzenlenmi-Not:2

	 	 Dipnot	 31	Aralık	2013	 31	Aralık	2012

VARLIKLAR

Dönen	Varlıklar  359.865.066	 410.301.181
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 18.960.628 7 784.499

Türev Araçlar 13 4.598.308 431.905

Ticari Alacaklar 5 226.439.265 281.622.132

 -‹likili taraflardan ticari alacaklar  27 15.143.323 9.387.624

 -Di¤er ticari alacaklar  5 211.295.942 272.234.508

Diğer Alacaklar  6 169.388 109.930

 ‹likili taraflardan alacaklar 27  --  --

 -Di¤er alacaklar  6 169.388 109.930

Stoklar  8 73.027.426 88.672.744

Peşin Ödenmiş Giderler  7 1.988.564 1.418.082

Diğer Dönen Varlıklar  18 22.575.515 29.860.967

ARA	TOPLAM	 	 347.759.094	 409.900.259
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Gruplara İlişkin Varlıklar  17 12.105.972 400.922

Duran	Varlıklar	 	 144.067.010	 112.123.333
Ticari Alacaklar  5 21.453.484 29.291.833
Türev Araçlar  13  --  654.058
Maddi Duran Varlıklar 9 99.957.512 58.784.996
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 1.423.719 1.973.855
Peşin Ödenmiş Giderler  7  6.313.956  2.717.542
Ertelenmiş Vergi Varlığı  25  14.918.339  18.701.049

TOPLAM	VARLIKLAR	 	 503.932.076		 522.424.514

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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	 	 Denetimden	Geçmi	

Yeniden 
düzenlenmi-Not:2

	 	 Dipnot	 31	Aralık	2013	 31	Aralık	2012

KAYNAKLAR
Kısa	Vadeli	Yükümlülükler	 	 292.385.639		 349.197.445
Kısa Vadeli Borçlanmalar  4  110.669.086  132.694.009
 -Banka kredileri  91.419.086  132.694.009
 -‹likili taraflara olan borçlanmalar  19.250.000  --
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları  4  98.215  40.606
Ticari Borçlar  5  138.776.387  175.575.090
 -‹likili taraflara ticari borçlar  27  2.897.802  5.509.409
 -Di¤er ticari borçlar  5  135.878.585  170.065.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar  14  5.900.737  6.694.283
Diğer Borçlar  6  1.304.262  2.344.592
Türev Araçlar  13  505.150  --
Ertelenmiş Gelirler  15  8.278.657  7.438.829
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  25  399.774  --
Kısa Vadeli Karşılıklar  12  21.696.554  22.907.537
 -Diğer kısa vadeli karşılıklar  12  21.696.554  22.907.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  18  181.238  1.502.499

ARA	TOPLAM	 	 287.810.060		 349.197.445
Satı	amaçlı	Sınıflandırılan	Varlık	Gruplarına	‹likin
Yükümlülükler		 	 17	4.575.579		 --
Uzun	Vadeli	Yükümlülükler	 	 160.310.010		 129.085.645
Uzun Vadeli Borçlanmalar  4  137.561.128  108.701.718
 -Banka kredileri  118.810.000  94.068.000
 -İlişkili taraflara olan borçlanmalar  18.751.128  14.633.718
Türev Araçlar  13  746.045  --
Ertelenmiş Gelirler  15  13.417.170  10.257.469
Uzun Vadeli Karşılıklar  16  8.585.667  10.126.458
 -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar  16  8.585.667  10.126.458

ÖZKAYNAKLAR		 19		 51.236.427		 44.141.424
Ana	Ortaklı¤a	Ait	Özkaynaklar	 	 51.236.427		 44.141.424
Ödenmiş Sermaye  54.000.000  54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları  70.499.320  70.499.320
Paylara İlişkin Primler/İskontolar  7.039  7.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
 - Maddi Duran Varlıklar De¤er Artı Fonu  38.194.934  --
 - Emeklilik Fayda Planlarındaki Aktüeryal
kayıp/kazançlar fonu  (631.461)  (1.515.442)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
 - Yabancı Para Çevrim Farkları  (3.902.248)  327.618
 - Finansal Riskten Korunma Yede¤i  (1.000.956)  868.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  9.177.300  9.177.300
Geçmiş Yıllar Zararları  (89.223.181)  (91.737.542)
Net Dönem Karı/(Zararı)  (25.884.320)  2.514.361

TOPLAM	KAYNAKLAR	 	 503.932.076		 522.424.514

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Türk Lirası (t)) 

KONSOLİDE BİLANÇO
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	 	 Denetimden	Geçmi	

Yeniden 
düzenlenmi-Not:2

	 	 Dipnot	 31	Aralık	2013	 31	Aralık	2012

Hasılat  20  512.630.525  581.383.453
Satışların Maliyeti (-)  20  (433.404.042)  (483.600.104)
BRÜT	KAR	 	 79.226.483		 97.783.349
Genel Yönetim Giderleri (-)  21  (48.260.039)  (56.582.652)
Pazarlama G iderleri (-)  21  (41.987.025)  (45.650.631)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)  21  (5.241.467)  (4.805.127)
Esas Faaliyetlerde Diğer Gelirler  23  33.012.709  39.625.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)  23  (11.998.946)  (21.177.526)
ESAS	FAAL‹YET	KARI	 	 4.751.715		 9.192.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler  23  292.441  22.608.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)  23  (4.288.828)  (573.943)

F‹NANSMAN	G‹DER‹	ÖNCES‹	FAAL‹YET	KARI/(ZARARI)	 	 755.328		 31.227.319
Finansman Gelirleri  24  --  3.692.914
Finansman Giderleri (-)  24  (31.301.756)  (31.451.136)
VERG‹	ÖNCES‹	KARI/(ZARARI)	 	 (30.546.428)		 3.469.097
Vergi gelir/gideri  25  4.662.108  (954.736)
- Dönem vergi gelir/(gideri)  25  (1.029.746)  (371.323)
- Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)  25  5.691.854  (583.413)
DÖNEM	KARI/(ZARARI)	 	 (25.884.320)		 2.514.361

D‹⁄ER	KAPSAMLI	GEL‹R:
Kar veya Zarara Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları/(azalışları)
(Vergi etkisi düşülmüş)  38.194.934  --
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal farklar
(Vergi etkisi düşülmüş)  883.981  (2.121.543)

Bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara
yeniden sınıflandırılacak kalemler:
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
(Vergi etkisi düşülmüş)  19(i)  (1.869.726)  2.382.841
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim  (4.229.866)  679.018

D‹⁄ER	KAPSAMLI	GEL‹R	(VERG‹	SONRASI)	 	 32.979.323		 940.316

TOPLAM	KAPSAMLI	GEL‹R	 	 7.095.003		 3.454.677

Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı  (25.884.320)  2.514.361
Kontrol gücü olmayan paylar  --  --
Ana Ortaklık payları  (25.884.320)  2.514.361

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı  7.095.003  3.454.677
Kontrol gücü olmayan paylar  --  --
Ana Ortaklık payları  7.095.003  3.454.677

Pay Başına Kazanç  26  (0,47934)  0,04656

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Türk Lirası (t)) 

KONSOLİDE GELİR TABLOSU



31	Aralık	2012	tarihi	itibarıyla	bakiyeler	-	önceden
raporlanan	 54.000.000	 7.039	 70.499.320	 	9.177.300	 868.770	 327.618	 	--		 --	 (91.131.441)		 392.818		 44.141.424
Muhasebe politikası de¤iikli¤i - TMS 19 (Not 2) --  --  --   --  --  --  --  (1.515.442)  (606.101) 2.121.543 --

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiyeler - yeniden düzenlenmi 54.000.000 7.039 70.499.320  9.177.300 868.770 327.618 -- (1.515.442) (91.737.542) 2.514.361 44.141.424

Net dönem zararı -- -- --  -- -- -- -- -- -- (25.884.320) (25.884.320)

Finansal riskten korunma fonundaki de¤iim (Vergi etkisi

düülmü)  --  --  --   -- (1.869.726) --  --  --  --  --  (1.869.726)

Aktüeryal (kayıp) /kazanç (Vergi etkisi düülmü)  --  --  --   --  --  -- -- 883.981 --  -- 883.981

Yabancı para çevrim farklarındaki de¤iim --  -- --   --  --  (4.229.866)  --  --  --  --  (4.229.866)

Yeniden de¤erleme fonu (Vergi etkisi düülmü)  --  --  --   --  --  --  38.194.934  --  -- --  38.194.934

Toplam di¤er kapsamlı gelir  --  --  --   --  (1.869.726)  (4.229.866) 38.194.934 883.981 --  -- 32.979.323

Toplam kapsamlı gelir  --  --  --   --  (1.869.726)  (4.229.866) 38.194.934 883.981 -- (25.884.320) 7.095.003

Net dönem zararından geçmi yıllar zararlarına transfer  --  --  --   --  --  --  --  --  2.514.361 (2.514.361)  --

31	Aralık	2013	tarihi	itibarıyla	yeniden	düzenlenmi	 54.000.000	 7.039	 70.499.320	 	9.177.300	 (1.000.956)	 (3.902.248)	 38.194.934	 (631.461)	 (89.223.181)	 (25.884.320)	 51.236.427
31	Aralık	2011	tarihi	itibarıyla	bakiyeler	-	önceden
raporlanan		 54.000.000	 7.039	 70.499.320	 	9.177.300	 (1.514.071)	 (351.400)		 --		 --		 (78.182.739)		(12.948.702)		 40.686.747
Muhasebe politikası de¤iikli¤i - TMS 19 (Not 2)  --  --  --   --  --  -- --  606.101 --  (606.101)  --

1 Ocak 2012 itibarıyla bakiyeler - yeniden düzenlenmi 54.000.000 7.039 70.499.320  9.177.300 (1.514.071)  (351.400)  --  606.101  (78.182.739)  (13.554.803)  40.686.747

Net dönem karı / (zararı)  --  --  --   --  --  --  --  --  --  2.514.361  2.514.361

Finansal riskten korunma fonundaki de¤iim (Vergi etkisi

düülmü)  --  --   --  --  2.382.841  --  --  --  --  --  2.382.841

Aktüeryal (kayıp) /kazanç (Vergi etkisi düülmü)  --  --   --  --  --  --  --  (2.121.543)  --  --  (2.121.543)

Yabancı para çevrim farklarındaki de¤iim  --  --   --  --  --  679.018  --  --  --  --  679.018

Toplam di¤er kapsamlı gelir  --  --   --  --  2.382.841 679.018  --  (2.121.543)  --  --  940.316

Toplam kapsamlı gelir  --  --   --  --  2.382.841  679.018  --  (2.121.543)  --  2.514.361  3.454.677

Net dönem zararından geçmi yıllar zararlarına transfer  --  --   --  --  --  --  --  --  (13.554.803)  13.554.803  --

31	Aralık	2012	tarihi	itibarıyla	yeniden	düzenlenmi	 54.000.000	 7.039	 70.499.320	 	9.177.300	 868.770	 327.618	 --		(1.515.442)	 (91.737.542)		 2.514.361		 44.141.424

Kar	veya	Zarara	Yeniden
Sınıflandırılacak	Birikmi
Di¤er	Kapsamlı	Gelirler	ve

Giderler

Kar	veya	Zarara	Yeniden
Sınıflandırılmayacak	

Birikmi	Di¤er	Kapsamlı	
Gelirler	ve	Giderler

Birikmi	Karlar	/	(Zararlar)

Sermaye

Paylara
‹likin
Primler/
‹skonto-

lar

Sermaye
Düzeltme
Farkları

Kardan
Ayrılan

Kısıtlanmı
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Finansal
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Yede¤i
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	 	 Denetimden	Geçmi	

Yeniden 
düzenlenmi-Not:2

	 	 Dipnot	 31	Aralık	2013	 31	Aralık	2012

‹letme	faaliyetlerinden	sa¤lanan	nakit	girileri
Dönem karı / (zararı)   (25.884.320)  2.514.361
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan 
nakit arasındaki mutabakat:
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler   (4.662.108)  954.736
Amortisman ve itfa payları  22(b)  10.685.727  12.082.898
Kıdem tazminatı karşılığı  16  1.018.808  712.194
Faiz giderleri  24(b)  17.665.044  28.299.405
Maddi varlık satış karı  23(c)  (292.441)  (965.495)
Maddi varlık satış zararı  23(d)  3.236.208  573.943
Yabancı para çevrim farklarındaki net değişim   (465.718)  640.845
Cari hesap değerlemelerinden oluşan kur farkı  23(a/b)  (9.266.659)  2.432.018
Kredilerden kaynaklanan kur farkı gideri  24(a/b)  12.396.277  (3.692.914)
Sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı  9  1.052.620  --
Stok karşılıklarındaki artış (azalış)  8  (1.045.585)  (238.427)
Şüpheli alacak karşılığındaki artış (azalış)  5(a)  19.202.712  27.097.585
“Heatline” marka satış geliri  23(c)  --  (17.029.518)
İştirak davası yansıtma geliri  23(c)  --  (4.613.700)
Karşılıklardaki artış (azalış)  12(a)  (1.580.680)  (1.927.823)
‹letme	sermayesindeki	de¤iikliklerden	önceki	faaliyet	karı	 	 22.059.885		 46.840.108
Net	iletme	sermayesindeki	de¤iim
Stoklardaki net değişim   16.690.903  (14.082.912)
Ticari ve ilişkili kuruluşlardan alacaklardaki net değişim   52.047.791  (14.458.569)
Ticari ve ilişkili kuruluşlara borçlardaki net değişim   (35.761.331)  (33.121.152)
Peşin ödenmiş giderlerdeki net değişim   (570.482)  2.235.996
Diğer cari/dönen ve cari olmayan/duran varlıklardaki net değişim   7.285.452  6.629.209
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki net değişim   (6.918.880)  (76.967)
Ertelenmiş gelirlerdeki net değişim   3.999.529  (916.417)
Diğer yükümlülüklerdeki net değişim   (1.321.261)  592.201
Diğer alacaklardaki net değişim   (59.458)  68.064
Diğer borçlardaki net değişim   (1.040.330)  675.207
Çalışanlara sağlanan faydalardaki net değişim   (793.546)  245.330
Bloke hazır değerlerdeki net değişim  3  (9.162.816)  (2.001.950)
Ödenen kıdem tazminatı  16  (2.251.300)  (1.617.062)
Ödenen vergi  25  (629.972)  --
‹letme	faaliyetlerinden	kaynaklanan	net	nakit		 	 43.574.184		 (8.988.914)
Yatırım	faaliyetlerinden	kaynaklanan	nakit	akıları:
Maddi duran varlık alımları  9  (7.312.056)  (5.705.966)
Maddi olmayan duran varlık alımları  10  (559.043)  (527.380)
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit   1.149.554  2.465.462
Maddi duran varlıklar için verilen avanslardaki net değişim   (4.447.620)  (2.716.848)
“Heatline” marka satış gelirinden elde edilen nakit  23(c)  --  17.029.518
İştirak davası yansıtma gelirinden elde edilen nakit  23(c)  --  4.613.700
Yatırım	faaliyetlerinden	kaynaklanan	net	nakit		 	 (11.169.165)		 15.158.486
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Forward gelirinden elde edilen nakit   6.407.418
İlişkili kuruluşlardan borçlanmadaki net değişim   19.946.560  (19.903.751)
Rotatif ve spot kredilerdeki net değişim   (42.407.640)  35.773.307
Faiz ödemeleri   (14.338.044)  (27.499.098)
Finansman	faaliyetlerinden	dolayı	net	nakit	çıkıı		 	 (30.391.706)		 (11.629.542)
Nakit	ve	nakit	benzeri	varlıklardaki	net	artı/(azalı)		 	 2.013.313		 (5.459.970)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   3.376.169  8.836.139
Dönem	sonu	nakit	ve	nakit	benzerleri		 3		 5.389.482		 3.376.169

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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1. GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

 Genel 

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi ,“Şirket” 1954 yılında kurulmuştur. Şirket’in hisselerinin %3,81’si 
Borsa İstanbul AŞ’de işlem görmektedir. Şirket’in kayıtlı adresi ve genel merkezi Bahçelievler Mahallesi Bosna 
Bulvarı No:148 Çengelköy/İstanbul’dur. Şirket’in üretim faaliyetleri Bozüyük’te yapılmaktadır. Şirket’in bağlı 
olduğu ana grup Vaillant GmbH’dır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyle Şirket’in bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri, kuruldukları ülke-
ler ve kuruluş yılları aşağıda belirtilmiştir:

  Kurulduğu Kuruluş
 Faaliyet Konusu Ülke Yılı
  Ba¤lı Ortaklıklar
  Panel Radyatör Sanayi ve Panel radyatör üretimi Türkiye  2001
    Ticaret A.Ş. (Panel)

  DD Heating Ltd. (DD Heating) Radyatör ve su ısıtıcıları pazarlaması  İngiltere  2003

  Tianjin Demrad Trading Company Satış, pazarlama ve depolama faaliyetleri  Çin Halk Cumhuriyeti  2003
    Limited (Demiladi) (Not 2)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup bünyesinde ortalama 482 beyaz yakalı (31 Aralık 2012 - 466) ve 734 mavi 
yakalı (31 Aralık 2012 – 893) olmak üzere toplam 1.216 (31 Aralık 2012 - 1.359) çalışan bulunmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in iştirak ve bağlı ortaklıklarındaki doğrudan ve nihai hisse 
oranları aşağıdaki gibidir:

 Türk Demirdöküm Türk Demirdöküm
 Fabrikaları A.Ş.’nin Fabrikaları A.Ş.’nin
 Doğrudan Hisse Oranı (%) Nihai Hisse Oranı (%)

 31/12/2013  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

   Panel  50,00  50,00  100,00  100,00
   DD Heating  100,00  100,00  100,00  100,00
   Demiladi  100,00  100,00  100,00  100,00

Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. (Vaillant), Koç Topluluğu şirketlerinden Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve 
Yatırım A.Ş. ile Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Suna Kıraç, Mustafa V. Koç, Y.Ali Koç ve Koç Holding Emekli 
ve Yardım Sandığı Vakfı’nın (Satıcılar) oluşturduğu %72,56’sını temsil eden hisselerin satın alınmasına ilişkin 
hisse devir işlemlerinin 5 Ekim 2007 tarihinde sonuçlanması ile 26 Mayıs 2008 tarihinde son bulan Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurulları’nda vekaleten oy kullanılmasına ve Çağrı 
yoluyla Vekalet veya hisse senedi toplanmasına ilişkin esaslar hakkında Seri:IV, 8 nolu Tebliği uyarınca yapılan 
zorunlu çağrı neticesinde Vaillant Saunier Duval Iberica S.L. ortaklık payı %96,19 a ulaşmıştır.

Şirket, 5 Ekim 2007 tarihinde, bağlı ortaklıklarından DD Heating’in Temel Ticaret A.Ş.’ye ait olan %50’lik kısmını 
28.120.000 Avro bedelle satın almıştır. Söz konusu tutarın 8.120.000 Avro tutarındaki kısmı 5 Ekim 2007 ta-
rihinde ödenmiştir. Söz konusu tutarın geri kalan 20.000.000 Avro tutarındaki kısmı ise 5 Mart 2009 tarihinde 
ödenmiştir.

Konsolide finansal tabloların sunumu amacıyla, Şirket ve konsolide olan bağlı ortaklıkları Panel, Demiladi ve DD 
Heating bundan böyle Şirket ve bağlı ortaklıkları veya Grup olarak adlandırılacaktır.
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1. GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU (devam)

 Faaliyet Konusu

Grup, panel radyatör, su ısıtıcıları, merkezi ısıtma sistemleri, kişisel ısıtma cihazları ve klima gibi dayanaklı tü-
ketim malzemeleri üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunmaktadır.

2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

	Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri

a) Uygunluk Beyanı

Şirket ve Panel muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve T.C. Maliye Bakanlığı’nca yayınla-
nan Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde tutmaktadır.

Şirket’in yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları DD Heating ve Demiladi, sırasıyla, ticaret sicillerinin kayıt-
lı olduğu İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe 
kayıtlarını tutmaktadır.

Grup’un ilişikteki konsolide finansal tabloları SPK Karar Organı’nın 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Res-
mi Gazete’de yayınlanan Seri:II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 
hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Tebliğ’in 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (‘’KGK’’) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Ra-
porlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (‘’TMS/TFRS’’) esas alınmıştır. Bu kapsamda Grup, 31 
Aralık 2013 tarihinde sona eren konsolide finansal tablolarını TMS / TFRS’lere uygun olarak hazırlamıştır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul 
edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun finansal tablo hazır-
layan şirketler için 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının 
geçerli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla, ilişikteki özet konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren, TMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” uygu-
lanmamıştır.

b) Ölçüm Esasları

Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal araçlar ve geri kazanılabilir değeri 
üzerinden muhasebeleştirilen değer düşüklüğüne uğramış veya gerçeğe uygun değerlerinden gösterilen maddi 
duran varlıklar haricinde tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır. 

c) Geçerli ve Raporlama Para Birimi

Şirket ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklığının geçerli para birimi ve raporlama para birimi Türk Lira-
sı’dır.
        
DD Heating ve Demiladi’nin geçerli ve sunum para birimleri sırasıyla İngiliz Sterlini ve Renminbi’dir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

d)	Yabancı	Para

i) Yabancı para ilemler

Yabancı para işlemler, ilgili bağlı ortaklıkların geçerli para birimlerine işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çev-
rilmişlerdir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki kurlardan geçerli 
para birimine çevrilmişlerdir. Parasal kalemlere ilişkin yabancı para çevrim farkı kazancı veya zararı, dönem ba-
şındaki geçerli para birimi cinsinden hesaplanmış tutarın, dönem sonu kurundan çevrilmiş tutarı ile arasındaki 
farkı ifade eder.

Geçerli para birimi TL olmayan şirketlerin finansal tabloları kendi geçerli para birimlerine göre hazırlanmış olup, 
bu finansal tablolar TMS 21 (Kur Değişiminin Etkileri) uyarınca konsolidasyon amaçlı olarak TL’ye çevrilmiştir. 
Grup, finansal tablolar ve dipnotların sunumu amacıyla raporlama birimi olarak TL’yi belirlemiştir. Konsolide 
finansal tablolardaki kalemlerin ölçümü için seçilen para birimi hariç bütün para birimleri yabancı para olarak 
ele alınmaktadır.

Yabancı para cinsinden olan işlemlerden doğan kazanç ve kayıplar, kar veya zararda yabancı para işlemlere 
ilişkin kur farkları hesabında yansıtılmıştır. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yukarıda anılan 17 Mart 2005 tarihli 
karar neticesinde enflasyon muhasebesi uygulamalarının sona erdiği kararlaştırıldığından, 1 Ocak 2005 tarihin-
den itibaren TL, yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonomiye ait para birimi olarak değerlendirilmiştir.

ii) Yabancı operasyonlar

Yabancı operasyonların varlık ve yükümlülükleri, satın alımdan kaynaklanan şerefiye raporlama tarihindeki döviz 
alış kuru ile TL’ye çevrilir. Yabancı operasyonların gelir ve giderleri ortalama döviz alış kuru ile TL’ye çevrilir. 
Yeniden çevrimden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları özkaynaklar altında diğer kapsamlı gelir altındaki 
yabancı para çevrim farklarında kayıtlara alınır. Yurtdışı faaliyetlerin kısmen veya tamamen satılması durumunda 
yabancı para çevrim farklarındaki ilgili tutar kar veya zarara transfer edilir.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle geçerli olan raporlama tarihindeki döviz alış kurları ve ortalama kurlar
aşağıdaki gibidir :

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2012

  Bilanço Kuru Ortalama Kur Bilanço Kuru Ortalama Kur

 İngiliz Sterlini 3,5114 2,9739 2,8708 2,8383

 Renminbi 0,3446 0,3025 0,2825 0,2822

e)	Konsolidasyon	Esasları

Konsolide finansal tablolar Şirket’in ve Şirket tarafından kontrol edilen bağlı ortaklıkların finansal tablolarını 
içermektedir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali ve operasyonel politikaları
üzerinde gücünün olması ile sağlanır.

Şirket’in bağlı ortaklıkları Panel, DD Heating ve Demiladi tam konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. 
Bu şirketlerde ana ortaklık dışı pay bulunmamaktadır. Dolayısıyla öz sermaye altında ve kapsamlı gelir tablosun-
da ana ortaklık dışı paylar ifade edilmemiştir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

i) Ba¤lı ortaklıklar

İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, Grup’un finansal ve faaliyet politikaları üzerinde kontrol
gücüne sahip olduğu bağlı ortaklıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki oy kullanma hakkı-
nın %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahipse veya %50’den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla 
birlikte, finansal ve faaliyet politikaları üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet poli-
tikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse ilgili şirket konsolidasyona 
dahil edilmiştir.

Kontrol gücü, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve 
bundan yarar elde etmesini ifade eder. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları yönetim kontrolünün başladığı tarih-
ten kontrolün sona erdiği tarihe kadar konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.

ii) Müterek yönetime tabi ortaklıklar

Şirket’in ortak kontrolünde olan ve finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli derecede etkisi bulunan 
şirketler müşterek yönetime tabi ortaklıklar (“iş ortaklıkları”) olarak tanımlanmıştır. İlişikteki konsolide finansal
tablolara, Şirket’in başlangıçta elde etme maliyeti ile kaydettiği müşterek yönetime tabi ortaklıkların net varlıkla-
rı Şirket’e iştirak oranları doğrultusunda, özsermaye yöntemine göre, kar veya zarara yansıtılmaktadır.

İştirak edenin iştirakteki tüm payının zararlar sonucunda sıfıra inmesi halinde, iştirak eden ortaklık iştirak adına
yükümlülükler üstlendiği veya ödemeler yaptığı ölçüde, bu tutarları bir yükümlülük ve zarar olarak finansal tablo-
larında izler. Müşterek yönetime tabi ortaklığın daha sonraki dönemlerde kar etmeye başlaması durumunda, bu 
karın daha önce finansal tablolara alınmayan zararları aşan kısmı iştirak edenin finansal tablolarına yansıtılır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle herhangi bir müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunmamaktadır.

iii) Konsolidasyonda düzeltme ilemleri

Konsolidasyona dahil edilen şirketler arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında silinmiş-
tir. İştirakle ana ortaklık ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler 
neticesinde oluşan karlar ve zararlar, ana ortaklığın iştirakteki payı oranında netleştirilmiştir.

Gerçekleşmemiş zararlar değer düşüklüğüne dair kanıt olmadığı sürece gerçekleşmemiş kazançlarla aynı şekil-
de silinirler.

iv) Üçüncü ahıslardan yapılan alımlar için iletme birlemeleri

Üçüncü şahıslardan yapılan alımlar satın alma metodu kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Satın alma maliyeti,
satın alma tarihindeki varlıkların, oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve iştirakin kontrolünü elde etmek için 
çıkarılan özsermaye araçlarının gerçeğe uygun değerleri toplamı ve işletme satın almasına direk olarak atfedile-
bilen diğer maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır. TFRS 3’e göre kayda alınma şartlarını karşılayan belirlenebi-
len varlıklar, yükümlülükler ve şarta bağlı yükümlülükler gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınır.

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Finansal tabloların hazırlanmasında ve 
sunulmasında, kullanılan ilkeler, esaslar, varsayımlar ve kurallar, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 
Tebliği” (Tebliğ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Stan-
dartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) esas alınmıştır.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

	Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar (Devam)

Gerekli olması veya Grup’un mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların 
etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe
politikalarında değişiklik yapılır ve bu kapsamda yapılan değişiklik geriye dönük olarak da uygulanır. Yapılan poli-
tika değişikliğinin uygulanması, gelecek dönemlere de yansıması durumunda, ilgili politika değişikliğinin etkileri, 
değişikliğin yapıldığı dönemlerde finansal tablolara alınır.

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin ya-
pıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda 
tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal
tablolara yansıtılır.

Muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten kaçması ve matematiksel 
hataların olması durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Hatanın fark edildiği dönemde kar 
veya zararın belirlenmesinde dikkate alınmaz. Hatanın niteliği, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı, 
karşılaştırmalı bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarları konularında açıklama yapılır.

1 Ocak 2013 tarihinden sonra geçerli olan standartların, standartlardaki değişiklikler ve yorumların 31 Aralık 
2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar üzerinde aşağıda etkileri açıklanan 
TMS 19’daki ve TMS 1’deki değişiklikler haricinde bir etkisi bulunmamaktadır.

TMS 19 Çalıanlara Sa¤lanan Faydalar (De¤iiklik)

TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardında yapılan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 
değişiklik çerçevesinde Grup’un çalışanlara sağlanan faydaları altında muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yü-
kümlülüğüne ilişkin 1 Ocak 2011 tarihinden sonraki dönemlere ait aktüeryal kayıp/kazanç tutarları kümülatif 
olarak tespit edilebilmiş ve 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda geçmiş yıl kar/zararlarından çalışanlara sağlanan 
faydalara ilişkin fon hesabına sınıflanmıştır. Değişikliğin Grup’un geçmiş yıl bilançosundaki etkisi aşağıda özet-
lenmiştir:

 01.01.2012 31.12.2012

 Muhasebe politikası değişikliği Muhasebe politikası değişikliği

 Öncesi Sonrası Fark Öncesi Sonrası Fark

 Geçmiş yıl zararları (78.182.739) (78.182.739) -- (91.131.441) (91.737.542) 606.101

 Net dönem karı, (zararı) (12.948.702) (13.554.803) 606.101 392.818 2.514.361 (2.121.543)

 Emeklilik Planlarından

 Aktüeryal

 kayıp/kazançlar fonu -- 606.101 (606.101) -- (1.515.442) 1.515.442

 Kıdem tazminatı karşılığı 7.910.753 7.910.753 --  10.126.458  10.126.458 --

 Ertelenmiş vergi varlığı 19.349.787 19.349.787 --  18.701.049  18.701.049 --

TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (De¤iiklik) – Di¤er Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu 

Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmekte-
dir. İleriki bir tarihte kar veya zarar tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman 
kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak kalemlerden ayrı gösterilmiştir. Değişiklikler geriye dönük 
olarak uygulanmıştır. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemekte ve değişikliğin Grup’un finansal durumu 
veya performansı üzerinde bir etkisi olmamaktadır.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca SPK Finansal Raporlama 
Standartları kapsamında hazırlanacak yeni finansal tablolar ve dipnotları formatları 7 Haziran 2013 tarih ve 
2013/19 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Yeni formatlar nedeniyle ilişikteki konsplide finansal durum tab-
losunda karşılaştırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarda aşağıdaki sınıflamalar 
yapılmıştır:

• Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 1.418.082 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderler finansal 
durum tablosunda ayrı bir hesap olarak sınıflandırılmıştır.

• Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 690.569 TL tutarındaki tamamlanmamış hizmetler finansal 
durum tablosunda stoklar hesabına sınıflandırılmıştır.

• Maddi duran varlıklar hesap grubunda gösterilen 2.717.542 TL tutarındaki peşin ödenmiş giderler finansal 
durum tablosunda ayrı bir hesap olarak sınıflandırılmıştır.

• Kısa vadeli türev finansal araçlar hesap grubunda gösterilen 654.058 TL tutarı uzun dönem türev finansal 
araçlar hesabına sınıflandırılmıştır.

• İlişkili taraflardan diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 14.633.718 TL tutarındaki uzun vadeli ilişkili taraf-
lara olan finansal borçlanmalar finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak sınıflandırılmıştır.

• Diğer borçlar hesap grubunda gösterilen 1.888.118 TL tutarındaki ödenecek vergi ve diğer kesintiler çalışan-
lara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına sınıflandırılmıştır.

• Kısa vadeli karşılıklar hesap grubunda yer alan 60.000 TL tutarındaki danışmanlık gider karşılığı ticari borçlar 
hesabına sınıflandırılmıştır.

• Kısa vadeli karşılıklar hesap grubunda yer alan 4.806.165 TL tutarındaki personel gider karşılıkları çalışanla-
ra sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabına sınıflandırılmıştır.

• Diğer kısa vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 7.438.829 TL tutarındaki kısa vadeli ertelenmiş 
gelirler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak sınıflandırılmıştır.

• Diğer uzun vadeli yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 10.257.469 TL tutarındaki uzun vadeli ertelenmiş 
gelirler finansal durum tablosunda ayrı bir hesap olarak sınıflandırılmıştır.

• Finansman gelirleri hesap grubunda yer alan 19.442.766 TL tutarındaki vadeli satışlarından kaynaklanan faiz 
gelirleri, 10.145.501 TL tutarındaki vade farkı gelirleri, 2.086.993 TL tutarındaki cari hesap değerleme farkı 
gelirleri, esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisine sınıflandırılmıştır.

• Finansman giderleri hesap grubunda yer alan 9.428.029 TL tutarındaki vadeli alımlardan kaynaklanan faiz gi-
derleri, 5.476.233 TL tutarındaki erken ödeme faiz giderleri, 4.519.011 TL tutarındaki cari hesap değerleme 
farkı giderleri, esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine sınıflandırılmıştır.

• Finansman giderleri hesap grubunda yer alan 5.020.679 TL tutarındaki kredilerden kaynaklanan kur farkı gi-
derleri finasman gelirleri hesap grubunda yer alan kredilerden kaynaklanan kur farkı gelirleri ile netleştirilerek 
gösterilmiştir.

Bina ve Arsaların Gerçeğe Uygun Değerleri ile muhasebeleştirilmesi – Muhasebe politikası değişiklik

Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde, arsa ve binalarını, daha önce kullanmış olduğu maliyet yöntemi yerine bağımsız
değerleme kuruluşları tarafından belirlenen gerçeğe uygun değerinden binaların müteakip birikmiş amortismanı-
nın indirilmesi suretiyle bulunan değer üzerinden göstermeye başlamıştır. Muhasebesi politikası değişikliği 31 
Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli olup, ileriye yönelik olarak uygulanmış ve geçmiş dönem finansal tabloları 
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Muhasebe politikası değişikliğinin etkileri Not 9’da açıklanmıştır. 

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz geçerli ol-
mayıp bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Yeni standart ve yorumların, Grup’un 
konsolide finansal tablolarına önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

	Önemli Muhasebe Tahminleri

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etki-
leyecek, 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 tahmin-
lerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve 
gerçekleştikleri dönemde kar veya zarara yansıtılmaktadırlar.

Konsolide 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, konsolide finansal tablolar içerisinde ilgili kısımlarda anlatılmıştır.

	Uygulanan Değerleme İlkeleri / Muhasebe Politikaları

Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi

Hasılat, gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girmelerinin olası oldukları ve söz konusu faydalar güvenilir
olarak ölçülebildikleri durumlarda kayıtlara alınır. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve mik-
tar indirimleri de göz önünde tutularak, alınan ve alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Ayrıca 
hasılatın kayıtlara alınması için işletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş 
olması, işletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliği sürdürmüyor olması ve işleme ilişkin 
yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebiliyor olması gerekmektedir.

i) Malların Satışları
  Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesap-

lanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır. Net satışlar, indirimler ve komisyonlar düşüldükten sonraki 
faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır. Vadeli Türk Lirası cinsinden satışlar indirgenmiş peşin 
değeri üzerinden hasılat kaydedilmektedir. Satış bedelinin nominal değeri ile indirgenmiş peşin değeri 
arasındaki fark, finansman geliri olarak etkin faiz yöntemiyle tahakkuk esasına göre ilgili dönemlere 
kaydedilir.

ii) Hizmet gelirleri.

  Verilen hizmetlerden elde edilen hasılat, işlemin raporlama dönemi sonundaki tamamlanma düzeyi 
dikkate alınarak kar veya zararda muhasebeleştirilir. Tamamlanma oranı yapılan işle ilgili saha incele-
melerine göre değerlendirilir.

  Grup, müşterileriyle garanti süresinin bitimini takiben ek bakım ve garanti sözleşmeleri imzalamaktadır. 
Ek bakım ve garanti sözleşmesi gelirleri sözleşmesinin ömrü süresince tahakkuk esasına göre kar veya 
zarara kaydedilmektedir. Bakım sözleşmesi gelirlerinin tahakkuk etmemiş kısmı bilançoda gelecek yılla-
ra ait gelirler içerisinde muhasebeleştirilmektedir.

	Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzeri değerler, kasadaki nakit varlıklar, bankalardaki para, kısa vadeli mevduatlar ve kredi kartı 
alacaklarından oluşmaktadır. Kredi kartı alacakları, kredi kartı ile yapılan ek bakım sözleşme satışı tutarlarını 
içermektedir. Nakit ve nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer 
kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip varlıklardır.

Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

	Stoklar

Stoklar, maliyet değeri veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmiştir. Net gerçekleşebilir de-
ğer, tahmini satış fiyatından satış esnasında oluşacak ek maliyetler düşülerek tahmin edilen tutardır. Stokların
maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan maliyetleri ve tamamlanmamış hizmet maliyetlerini içerir.

Stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetler; ithalat vergileri ve diğer vergiler
(indirim konusu yapılabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile malzeme ile doğrudan bağ-
lantısı kurulabilen maliyetleri içerir.

İlk madde ve malzemelerin satın alma maliyeti, peşin değerine indirgenmiş satın alma fiyatına stokların mevcut
durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan maliyetler ilave edilerek oluşturulur. Değerleme işlemi ise 
ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre yapılmaktadır. Satın almanın nominal değeri ile peşine indirgenmiş 
değeri arasındaki fark, etkin faiz yöntemiyle tahakkuk esasına göre finansal giderler içerisine kaydedilmektedir.
Mamul ve yarı mamul maliyeti; direkt malzeme, işçilik, genel üretim giderlerini içermekte ve ağırlıklı ortalama 
maliyet yöntemine göre değerlenmektedir.

	Finansal Araçlar

i) Türev olmayan finansal varlıklar:

Grup, alacakları ile mevduatlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Diğer bütün finansal varlıklar Grup’un 
ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır.

Grup, finansal varlıkla ile ilgili sözleşme uyarınca olan nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili 
haklarını bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini transfer ettiği bir alım satım işlemiyle 
devrettiğinde ilgili finansal varlığı kayıtlarından çıkarır.

Grup finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal hakkı olduğunda ve işlemi net
bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak 
konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında göstermektedir.

Grup’un türev olmayan finansal varlıkları ticari ve diğer alacaklardır.

Ticari ve di¤er alacaklar

Ticari ve diğer alacaklar aktif piyasada kote edilmemiş, sabit veya değişken ödemeli finansal varlıklardır. Bu tür
varlıklar başlangıçta gerçeğe uygun değerlerine doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle 
muhasebeleştirilir.

İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben ticari ve diğer alacaklar gelecekteki anapara ve faiz nakit akımlarının etkin
faiz oranları kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden değer düşüklükleri indirilerek gösterilmektedir.

Ticari ve diğer alacaklar, ileri vadeli çekleri ve senetleri, ticari ve diğer alacakları kapsamaktadır.

Grup, çeklerinin ve alacaklarının bir kısmını faktoring yolu ile tahsil etmektedir. Grup’un, temlik edilen alacağın 
müşteriden tahsil edilmesine kadar tahsilat riskinin Grup’a ait olan kabil-i rucu ve Faktoring Şirketi’ne ait olan 
gayrikabil-i rucu işlemleri bulunmaktadır. Gayrikabil-i rucu işlemler, bilançoda ticari alacaklardan netlenmektedir-
ler. Faktoring giderleri tahakkuk esasına dayalı olarak finansman giderleri hesabında muhasebeleştirilmektedir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler

Grup borçlanma senetlerini ve ikinci dereceden yükümlülüklerini başlangıçta oluşturuldukları tarih itibariyle mu-
hasebeleştirmektedir. Diğer bütün finansal yükümlülükler için muhasebeleştirilme tarihi Grup’un araç ile ilgili 
sözleşme uyarınca doğan yükümlülüklere taraf olduğu tarihtir.

Grup, finansal yükümlülük ile ilgili sözleşmeye bağlı taahhütleri sona erdiğinde veya iptal edildiğinde ilgili finan-
sal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. Grup tarafından tesis edilmiş finansal varlıklara transfer edilen faydalar 
ayrı bir varlık ya da yükümlülük olarak kaydedilmiştir.

Grup finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal hakkı olduğunda ve işlemi net
bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak 
konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında göstermektedir.

Grup’un türev olmayan finansal yükümlülükleri; finansal borçlar, ilişkili taraflara borçlar, ticari borçlar, ticari 
borçlar içine sınıflandırılan verilen ödeme emirleri ve diğer borçlardır.

Bu tür finansal yükümlülükler başlangıçta gerçeğe uygun değerlerine doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyet-
lerinin eklenmesiyle ölçülmektedir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben finansal yükümlülükler etkin faiz oranı 
kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir.

iii) Türev finansal araçlar (Nakit akı riskinden korunma muhasebesi dahil):

Grup, bakır fiyatlarındaki değişimden korunmak amacıyla türev finansal araçlar kullanmaktadır. Riskten korun-
manın ilk kayıtlara alınmasında, Grup riskten korunma araçları ve riskten korunan araçlar arasındaki ilişkiyi, ilgili 
riskten korunma işleminin risk yönetimi amaçlarını ve stratejilerini ve riskten korunmanın etkinliğini ölçmede 
kullanılacak olan yöntemleri resmi olarak belgelemektedir.

Türev finansal araçlar ilk olarak gerçeğe uygun değerleriyle kayıtlara alınır ve türevlere atfedilen ilgili işlem mali-
yetleri oluştukları tarihte kar veya zarar olarak kaydedilir. İlk kayıtlara alınmalarını müteakiben, türevler gerçeğe 
uygun değerleriyle ölçülür ve oluşan değişimler aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilir.

Gerçe¤e uygun de¤er riskinden korunma

Gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemlerin gerçeğe uygun değer değişik-
likleri riskten korunan varlık veya yükümlülüğün korunan riske ilişkin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri 
ile birlikte kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Riskten korunan varlık veya yükümlülüğün gerçeğe uygun değe-
rindeki değişiklik, riskten korunma muhasebesinin etkin olduğu dönem boyunca, türev finansal araçların içinde 
muhasebeleştirilir. Riskten korunmanın, riskten korunma muhasebesi şartlarını artık yerine getirmediği durum-
larda, etkin faiz oranı yöntemi kullanılan riskten korunan kalemin taşınan değerine yapılan düzeltmeler vadeye 
kalan süre içerisinde etkin faiz oranı yöntemiyle iskonto edilerek kar veya zarar tablosuna yansıtılır.

Grup, 40 milyon Avro değerindeki kredisinin 20 milyon Avro’luk kısmına ait finansal riskten korunmak için 
forward sözleşmesi imzalamış ve söz konusu anlaşmanın gerçekleşen tutarını ve gerçeğe uygun değer farkını 
banka kredilerinin kur farkı giderlerinde muhasebeleştirmiştir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

Nakit akım riskinden korunma

Bir türev aracı kayıtlara alınmış bir varlığı, yükümlülüğü veya kar veya zararı etkileyecek gerçekleşme ihtimali 
yüksek tahmini işlemle ilgili belirli bir riskin nakit akışlarındaki değişikliklerin riskinden korunma aracı olarak 
tasarlandığında; türev aracının gerçeğe uygun değerindeki değişikliğin etkin kısmı diğer kapsamlı gelir içerisinde
muhasebeleştirilir ve özkaynak altında riskten korunma yedeklerinde gösterilir.

Türevin gerçeğe uygun değerindeki etkin olmayan kısım doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilir. Eğer fi-
nansal riskten korunmaya konu kalem finansal olmayan bir varlıksa, özkaynaklar içerisinde birikmiş olan tutar,
varlık kayıt altına alınırken varlığın defter değerine dahil edilir. Diğer durumlarda, özkaynaklar içerisinde birikmiş 
olan tutar, finansal riskten korunmaya konu kalem kar veya zararı etkilediği dönemle aynı dönemde kar veya 
zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır. Eğer finansal riskten korunma aracı artık finansal riskten korunma muha-
sebesi ile ilgili koşulları sağlamaması, vadesinin dolması veya satılması, sona erdirilmesi veya kullanılması veya 
işlemden kaldırılması durumunda riskten korunma muhasebesinden ileriye dönük olarak vazgeçilir. Eğer tahmini 
işlemin gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan bakiye kar veya 
zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır.

iv) Sermaye:

Adi hisse senetleri özsermaye olarak sınıflanır.

	Finansman Gelirleri ve Giderleri

Finansman giderleri, banka kredilerinin faiz giderlerini, çeşitli banka komisyonlarını, faktoring giderlerini içerir.
Bir varlığın iktisabı, inşaatı ya da üretimi ile doğrudan ilişkilendirilemeyen borçlanma maliyetleri etkin faiz oranı
kullanılarak kar veya zarar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

	Borçlanma Maliyetleri

Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşaatı veya üretimi ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan borçlanma
maliyetleri o varlığın maliyeti içerisinde aktifleştirilir. Özellikli bir varlığın hedeflendiği şekilde kullanıma veya
satışa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin
aktifleştirilmesine son verilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içerisinde kar veya zarar
kaydedilir.

	Satış Amaçlı Sınıflandırılan Gruplara İlişkin Varlıklar ve Yükümlülükler

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Gruplara İlişkin Varlıklar ve Yükümlülükler, Satılmaya Hazır Duran Varlıklar ve elden 
çıkarılmasına karar verilen bağlı ortaklıkla ilgili varlık ve yükümlülükleri kapsamaktadır.

Satılmaya hazır duran varlıklar, ödeme güçlüğüne düşmüş borçluların şirkete olan yükümlülüklerine karşılık ola-
rak alınmış gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar varsa güncel ekspertiz raporlarında belirtilen değer, 
yoksa tapularında belirlenen değeri göz önünde bulundurularak, Grup’un kayıtlarındaki net defter değeri veya 
gerçeğe uygun değerinden düşük olanıyla gösterilmektedir. Bu varlıklar satıldığında, satış geliri ve varlığın taşı-
nan değeri arasındaki fark kar veya zarara yansıtılmaktadır.

Varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri kazanılması planlandığı durumlarda, satış 
amaçlı elde tutulan varlık grupları olarak sınıflandırılır. Bu varlıklarla doğrudan ilişkilendirilen yükümlülükler ise 
benzer şekilde gruplanır. İlgili varlık grupları, doğrudan ilişkilendirilen yükümlülükler indirildikten sonraki kayıtlı 
değeri ile gerçeğe uygun değerlerinden satış giderlerinin çıkartılması sonucu oluşan net değerin düşük olanı ile 
muhasebeleştirilir.

Grup yönetimi 2013 senesinde aldığı karar doğrultusunda % 100 sahip olduğu bağlı ortaklığı Demiladi’yi Grup 
şirketlerinden Vaillant Beijing Heating Equipment Co. Ltd.’ye satma yönünde görüşmelere başlama kararı almış-
tır. Söz konusu karar uyarınca Demiladi’nin varlık ve yükümlülükleri TFRS 5’e göre satış amaçlı sınıflandırılan 
duran varlıklar ve satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

	Maddi Duran Varlıklar

Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilir. Arsa ve binalar daha sonra bağımsız 
uzmanlarca değerlenip gerçeğe uygun değerine getirildikten sonra ilgili bina için amortisman düşülerek gösteril-
miştir. Diğer bütün maddi duran varlıklar maliyet bedellerinden birikmiş amortsman ve varsa değer düşüklüğü 
karşılığı düşülerek yansıtılmıştır. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş amortis-
man hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da kar veya zarar tablosuna dahil edilmektedir. Yeniden 
değerlenmiş varlıkların satılması durumunda, varlığın ait yeniden değerleme fon tutarı geçmiş yıllar karlarına 
aktarılmaktadır.

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi 
varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına 
başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde kar veya zarara kaydedilmektedir. 
Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu 
harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir.

Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan taşınan değerdeki artışlar ilk olarak özsermaye-
de maddi duran varlık değer artış fonları hesabına ertelenmiş vergi etkisi düşülerek alacak olarak kaydedilir. 
Yeniden değerleme yöntemine göre takip edilen maddi duran varlıkların yeniden değerleme fonuna isabet eden 
birikmiş amortisman tutarı ilgili oldukları dönemlerde yeniden değerleme fonuna gider kaydedilerek gösterilmek-
tedir.

Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet değerleri üzerinden aşağıda belirtilen tahmini faydalı ömürlerine da-
yanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur. Maddi duran varlıklar için tahmini ekonomik ömürlerini 
yansıtan amortisman süreleriaşağıdaki gibidir:

  Ekonomik Ömürleri

 Yerüstü yer altı düzenleri 30 yıl
 Binalar 30 yıl
 Döşeme ve demirbaşlar 12 yıl
 Makina tesis ve cihazlar 5-15 yıl
 Kalıp ve modeller 3-7 yıl
 Araçlar 3-5 yıl
 Özel Maliyetler 5 yıl

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, bu süreçte kullanılan metodun ve 
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığına dikkat edilmektedir. 

	Maddi Olmayan Duran Varlıklar

i) erefiye

Şerefiye; bağlı ortaklık iktisabında ortaya çıkar. Şerefiye, iktisap edilen aktif, pasif ve yükümlülüklerin gerçeğe 
uygun değerinin Grup’un payına düşen kısmı üzerindeki iktisap maliyeti fazlalığını gösterir. Fazlalık negatif ise 
(negatif şerefiye) doğrudan kar zarar hesaplarıyla ilişkilendirilir.

Şerefiye, maliyet değerinden kalıcı değer kayıpları düşülerek ölçülür. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un 
şerefiyesi bulunmamktadır.

ii) Gelitirme giderleri

Geliştirme giderleri, yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetle-
ri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak 
tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve 
araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme 
gideri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Geliştirme giderlerinin tahmin edilen faydalı ömürleri 5 senedir.
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iii) Di¤er maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve 31 Aralık 2004 tarihine 
kadar, uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle enflasyona göre yeniden düzenlenmiş maliyet değerleri 
üzerinden taşınmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilebilmesi için ilgili varlığın işletmeye gele-
cekte sağlayacağı ekonomik fayda tespit edilebilir olmalı ve varlığın maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebilmelidir. 
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş itfa payı ve eğer varsa değer düşüklüğü indirilerek 
yansıtılır. Geliştirme maliyetleri dışındaki Grup içinde yaratılan maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilmemek-
te, ilgili yılda kar veya zarara kaydedilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar lisans yazılımlarından oluşmakta 
olup doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili kıymetin tahmini faydalı ömrü üzerinden itfa edilmektedir. Tah-
mini faydalı ömürler 3 ile 5 yıl arasındadır.

İtfa payı oranları, ekonomik ömürler ve kalan değerler her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmektedir.

	Varlıklarda Değer Düşüklüğü

i) Finansal varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılmayan bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü her raporlama tarihin-
de değer düşüklüğü olduğuna kanaat getirilen nesnel kanıtlarla değerlendirilir. Eğer nesnel kanıtlar ilgili finansal 
varlığın ilerideki nakit akımlarını olumsuz yönde etkilediğine dair bir veya birden fazla olaya işaret ediyorsa, ilgili 
finansal varlıkta değer düşüklüğü olduğu dikkate alınır.

Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan nesnel kanıt borçlunun temerrüdünü, Grup’un aksini dikkate
alamayacağı koşullara bağlı olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun iflas etme ihtimalinin oluş-
masını ve menkul bir kıymetin aktif pazarının ortadan kalkması durumlarını kapsayabilir.İlave olarak, menkul 
bir kıymetin gerçeğe uygun değerinin, maliyet bedelinin altına önemli ölçüde ve kalıcı olarak düşmesi de değer 
düşüklüğünün nesnel kanıtıdır.

Grup, alacaklardaki ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlardaki değer düşüklüğüne dair kanıtları hem ilgili 
varlık seviyesinde, hem de toplu olarak dikkate almaktadır. Tüm tek başına önemli olan alacaklar ve vadeye 
kadar elde tutulan yatırımlar değer düşüklüğü açısından ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Tüm tek başına önemli 
alacaklar ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlardan ayrı ayrı değer düşüklüğüne uğramadığı tespit edilenler, 
daha sonra toplu olarak gerçekleşen ancak henüz tanımlanmamış bir değer düşüklüğüne maruz kalıp kalmadığı 
konusunda değerlendirilir. Tek başına önemli olmayan alacaklar ve vadeye kadar elde tutulan yatırımlar benzer
risk karakterlerine göre gruplanarak toplu şekilde değer düşüklüğü konusunda değerlendirilir. 

Grup, toplu olarak değer düşüklüğü hakkındaki değerlendirmesini; temerrüt ihtimali, tahsilat zamanlaması ve 
oluşan zararın geçmişteki eğilimini, yönetimin güncel ekonomik durum hakkındaki yargısına göre güncelleyerek
oluşturur.

Bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü, varlığın kayıtlı değeri ile nakit akışlarından oluşan alacağın orijinal etkin
faiz oranı esas alınarak iskonto edilerek bugüne indirgenmiş değeri arasındaki fark olarak hesaplanır. Kayıplar 
kar veya zararda muhasebeleştirilir ve alacaklar bir karşılık hesabına yansıtılır. Değer düşüklüğü gösteren varlık
üzerinden hesaplanan faizler iskonto edilmeye devam edilirler. Bilanço tarihi sonrası gerçekleşen bir durum 
değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu azalış kar veya zararda ters çevrilir.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

ii) Finansal olmayan varlıklar

Grup, her bir raporlama tarihinde, stoklar ve ertelenen vergi varlıkları dışında kalan her bir varlığa ilişkin değer 
kaybı olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o var-
lığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Şerefiye için geri kazanılabilir tutar her yıl aynı zamanda tahmin edilir.

Varlığın ya da nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. 
Kullanım değeri, ilerideki nakit akımlarının ilgili varlıktaki belirli riski ve paranın zaman değerini gösteren vergi 
öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesi ile değerlendirilir. Değer düşüklüğü testi için, 
varlıklar diğer varlıklar ve varlık gruplarından bağımsız olarak sürekli kullanımından dolayı nakit girişi üreten en 
küçük birimlere (“nakit üreten birim”) ayrılır. İşletme birleşmesinde ortaya çıkan şerefiye değer düşüklüğü testi 
için birleşme sinerjisinden yararlanması beklenen nakit üreten birimlere paylaştırılır.

Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış 
yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kar
veya zararda muhasebeleştirilir. Nakit üreten birimlerden kaynaklanan ve muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 
öncelikle birimlere paylaştırılan şerefiyelerin defter değerlerinden daha sonra birimlerdeki diğer varlıkların defter 
değerlerinden oransal olarak düşülür.

	Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin/gelirinin toplamından oluşur. Gelir vergisi özsermaye 
ile ilişkilendirilmeyen bir kalem olmadıkça kar zarar hesapları ile ilişkilendirilir.

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Grup’un cari vergi 
yükümlülüğü raporlama tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile 
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi 
etkilerinin geçerli olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yüküm-
lülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen 
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel 
olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından 
dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertele-
nen vergi yükümlülüğü veya varlığı kaydedilmez.

Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir raporlama tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının 
bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu 
veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve kar veya zara-
ra kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan özkaynak ile ilişkilendirilen 
varlıklarla ilgili ise doğrudan özkaynaklar hesap grubuyla ilişkilendirilir.

Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, kurumlar vergisi ile ilişkili olduğundan netleştiril-
mektedir. Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de herbir şirket için netleştirilmektedir. Türkiye’deki vergi 
düzenlemeleri bir ana şirket ile bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi vermesine izin vermemektedir. 
Dolayısıyla, ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtıldığı üzere vergi karşılıkları ayrı ayrı şirket bazında hesap-
lanmıştır.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

	Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatı Karşılığı

a) Tanımlanan Fayda Planı :

Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki ne-
denlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle 
yükümlüdür.

Grup, konsolide finansal tablolardaki kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve Grup’un 
personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı 
deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. He-
saplanan tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar diğer kapsamlı gelir içerisinde gösterilmiştir.

b) Tanımlanan Katkı Planları :

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemekte ve bazı personeli için Bireysel 
Emeklilik Sistemine ödeme yapmaktadır. Grup’un bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. 
Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.

	Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlaması

Grup, sadece ısıtma ve soğutma dayanıklı tüketim malları pazarında faaliyet göstermekte ve Grup’un bu pazar-
daki faaliyetlerinin ekonomik özellikleri benzerlik arzetmektedir. Ayrıca, Grup’un İngiltere’de ve Çin’de faaliyet 
göstermekte olan bağlı ortaklıkları TFRS 8’de belirtilen faaliyet bölümleri sayısal alt sınırlarının altında kalmak-
tadır. Bu sebeplerden dolayı, Grup finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır. 

	Hisse Başına Kazanç

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının veya zararının, raporlama boyunca
piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.

Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “be-
delsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplama-
larında, 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.

	Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar

Grup’un raporlama tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren raporlama tarihinden sonraki olaylar (düzeltme 
gerektiren olaylar) finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettik-
leri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.

	Karşılıklar

Karşılıklar ancak ve ancak bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal 
ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkması 
olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara 
alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel 
giderlerin raporlama tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her raporlama tarihinde gözden geçi-
rilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
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2. KONSOLİDE FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devam)

	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) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme 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;
(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 kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel 
karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

	Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosunda döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçim-
de sınıflandırılarak raporlanır. Grup, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını, net kar/zararın, gayri nakdi iş-
lemlerin, geçmiş ya da gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş ve çıkış tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım 
ve finansman ile ilgili nakit akımlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylı yön-
teme göre gösterir. Konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, bloke değerlerin 
haricinde kalan kasa ve bankalarda bulunan nakdi tutarları içermektedir. 

	Kiralama İşlemleri

Finansal Kiralama ‹lemleri

Grup’a kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, finansal 
kiralamanın başlangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü 
değerinden düşük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir 
dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek şekilde anapara ve finansman 
gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan kar veya zarara yansıtılmaktadır.

Operasyonel Kiralama

Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel kirala-
ma olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri kar veya zararda kira süresi boyunca doğrusal olarak 
gider kaydedilmektedir.
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Kasa  --  --

 Banka

 - vadesiz mevduat  15.087.255  3.971.061

 - vadeli mevduat  --  --

 Kredi kartı alacakları  3.873.373  3.813.438

  18.960.628  7.784.499

 Eksi: Bloke değerler  (13.571.146)  (4.408.330)

 Nakit akım tablosuna bağlanan tutar  5.389.482  3.376.169

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle kredi kartı alacakları üzerinde banka blokajı bulunmaktadır. İlgili baki-
ye kredi kartları alacaklarının vadesinde Grup’un hesaplarına aktarılacaktır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 9.697.773 TL tutarındaki Doğrudan Boçlandırma Sistemindeki tahsilatlar üzerin-
de 1(bir) günlük banka blokajı bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 594.892 TL).

4. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Kısa vadeli finansal borçlar 110.669.086 132.694.009

     -Banka kredileri  91.419.086  132.694.009

     -İlişkili taraflara olan borçlanmalar (Not:27)  19.250.000  --

 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları  98.215  40.606

 Uzun vadeli finansal borçlar  137.561.128  108.701.718

     -Banka kredileri  118.810.000  94.068.000

     -İlişkili taraflara olan borçlanmalar (Not:27)  18.751.128  14.633.718

  248.328.429  241.436.333

a) Krediler

  31 Aralık 2013

  Döviz

  Tutarı Faiz Oranı Vade Tutar

 Kısa Vadeli Avro  33.446 Euribor+0,90%  21.05.2014  98.215

 Uzun Vadeli Finansman

 Kredilerinin Kısa Vadeli

 Kısmı

 Banka Açık Kredileri TL  91.419.086  6,87% - 8,50%  10.01.2014/15.05.2014  91.419.086

 İlişkili taraflara olan

 borçlanmalar TL  19.250.000  8,68%  31.03.2014  19.250.000

      110.767.301

 Uzun Vadeli

 Finansman Kredileri  Avro  40.000.000  Euribor+0,90%  07.12.2016  117.460.000

 Banka Açık Kredileri  TL  1.350.000  7,00%  12.11.2015  1.350.000

 İlişkili taraflara olan

 borçlanmalar GBP  5.340.072  Gbp Libor+ 0,65%  31.12.2015  18.751.128

      137.561.128

 ANA TOPLAM      248.328.429
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4. KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (DEVAM)

Grup’un kullandığı tüm banka kredilerinin üzerinde Vaillant GmbH’ın kurumsal kefaleti bulunmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle banka kredilerinin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013

  Döviz

  Tutarı Faiz Oranı Vade Tutar

 Kısa Vadeli Avro  17.267 Euribor+1%  09.01.2012  40.606

 Uzun Vadeli Finansman

 Kredilerinin Kısa Vadeli

 Kısmı

 Banka Açık Kredileri TL  132.694.009  13,03% - 14,18%  31.12.2013  132.694.009
 

      132.734.615

 Uzun Vadeli

 Finansman Kredileri  Avro  40.000.000  Euribor+1%  07.12.2016  94.068.000

 İlişkili taraflara olan

 borçlanmalar GBP  5.097.436  Gbp Libor+ 0,65%  31.12.2013  14.633.718

      108.701.718

 ANA TOPLAM      241.436.333

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 1 yıl  110.767.301  132.734.615

 1-3 yıl  137.561.128  108.701.718

  248.328.429  241.436.333

5. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Ticari alacaklar  167.074.853  168.719.928

 İlişkili kuruluşlardan alacaklar (Not:27)  15.143.323  9.387.624

 Vadeli çekler ve alacak senetleri  176.628.999  225.648.314

  358.847.175  403.755.866

 Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan ertelenmiş faiz geliri  (4.146.529)  (5.065.323)

 Eksi : Şüpheli alacaklar karşılığı  (106.807.897)  (87.776.578)

 

  247.892.749  310.913.965

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Kısa vadeli ticari alacaklar  226.439.265  281.622.132

 Uzun vadeli ticari alacaklar (*)  21.453.484  29.291.833

  247.892.749  310.913.965

(*) Grup’un uzun vadeli ticari alacakları, vadeli çekler ve alacak senetlerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait şüpheli alacak karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir :
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5. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (DEVAM)

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 

 Başlangıç bakiyesi  87.776.578  60.699.201

 Cari yıl gideri (Not:21(c))  19.202.712  27.097.585

 Tahsil edilen şüpheli alacak  (171.393)  (20.208)

 

 Yıl sonu bakiyesi  106.807.897  87.776.578

b) Ticari Borçlar

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Ticari borçlar  138.366.612  174.132.698

 İlişkili kuruluşlara borçlar (Not:27)  2.897.802  5.509.409

 Ara Toplam  141.264.414  179.642.107

 Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş faiz gideri  (2.488.027)  (4.127.017)

  138.776.387  175.515.090

6. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

a) Diğer alacaklar

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Personelden alacaklar  169.388  109.930

  169.388  109.930

b) Diğer borçlar

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Ödenecek KDV  164.819  487.591

 Ödenecek vergi ve fonlar  1.139.443  1.706.185

 Diğer  --  150.816

  1.304.262  2.344.592

7. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 - Kısa vadeli pein ödenmi giderler
 Verilen sipariş avansları  1.971.617  1.211.257

 Peşin ödenen giderler  16.947  206.825

  1.988.564  1.418.082

 - Uzun vadeli pein ödenmi giderler
 Sabit kıymetler için verilen avanslar  6.313.956  2.717.542

  8.302.520  4.135.624
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8. STOKLAR

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 İlk madde ve malzeme  22.376.272  35.156.480

 Yarı mamul stokları  3.679.975  2.004.971

 Mamul stokları  25.012.404  48.718.779

 Ticari mallar  26.378.759  8.904.389

 Yoldaki mallar  65.156  --

 Tamamlanmamış hizmet maliyeti  1.271.719  690.569

  78.784.285  95.475.188

 Eksi : Değer düşüklüğü karşılığı (malzeme)  (2.897.228)  (1.851.235)

 Eksi : Değer düşüklüğü karşılığı (mamul)  (1.108.891)  (969.039)

 Eksi : Değer düşüklüğü karşılığı (ticari mallar)  (1.750.740)  (3.982.170)

  (5.756.859)  (6.802.444)

  73.027.426  88.672.744

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait stok değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağı-
daki gibidir :

  1 Ocak -  1 Ocak -

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Açılış bakiyesi, 1 Ocak  6.802.444  7.045.148

 İlaveler  2.881.879  2.242.742

 Çıkışlar  (3.927.464)  (2.481.169)

 Çevrim farkları  --  (4.277)

 Kapanış bakiyesi, 31 Aralık  5.756.859  6.802.444



9. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Maddi duran varlıkların 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak Girişler  Çıkışlar  Değer  Yeniden  Transfer  Yabancı Para  Satılmak üzere  31 Aralık

  2013    Düşüklüğü  Değerleme (**)   Çevirim  elde tutulan  2013

     Karşılığı(*)    Farkları  varlıklara

         transferler

 Maliyet

 Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri  2.951.750  122.770  (122.770)  --  36.988.073  --  --  --  39.939.823

 Binalar  37.304.538  838.504  (309.066)  --  (6.325.955)  197.496  --  --  31.705.517

 Makina tesis ve cihazlar  170.738.831  4.547.210  (9.658.187)  --  --  572.735  604.414  (40.569)  166.764.434

 Taşıt araçları  856.492  1.465.360  --  --  --  --  53.949  (43.828)  2.331.973

 Döşeme ve Demirbaşlar  13.606.049  338.212  (275.313)  --  --  (976)  279.651  --  13.947.623

 Özel maliyetler  4.074.822  --  (54.349)  --  --  --  --  --  4.020.473

 Toplam  229.532.482  7.312.056  (10.419.685)  --  30.662.118  769.255  938.014  (84.397)  258.709.843

 Eksi: Birikmiş amortisman ve

 değer düşüklükleri

 Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri  (1.085.793)  (155)  155  --  --  --  --  --  (1.085.793)

 Binalar  (16.128.679)  (1.485.873)  80.362  --  17.081.548  --  --  --  (452.642)

 Makina tesis ve cihazlar  (141.575.666)  (6.576.315)  6.436.078  (1.052.620)  --  (5.863)  (602.796)  --  (143.377.182)

 Taşıt araçları  (790.146)  (68.137)  --  --  --  --  (53.159)  29.945  (881.497)

 Döşeme ve demirbaşlar  (8.105.226)  (1.264.177)  135.093  --  --  5.863  (279.652)  40.122  (9.467.977)

 Özel maliyetler  (3.061.976)  (463.308)  38.044  --  --  --  --  --  (3.487.240)

 Toplam  (170.747.486)  (9.857.965)  6.689.732  (1.052.620)  17.081.548  --  (935.607)  70.067  (158.752.331)

 Maddi duran varlıklar, net  58.784.996         99.957.512

(*) Grup, 10.10.2013 tarihinde aldığı karar uyarınca Bozüyük fabrikasında klima üretimi yapılmasına son vermiştir ve klima faaliyetlerini ticari klima ithalatı üzerinden devam ettirmeye karar 
vermiştir. Bu sebeple 3.268.566 TL tutarında net defter değeri bulunan makine ve ekipmanları satılmış ve geri kalan klima makine ve teçhizatlarla ilgili olarak geri kazanabilir değeri üzerinden 
633.043 TL değer düşüklüğü karşılığı kayıtlarına almıştır. Ayrıca Grup, 419.577 TL tutarında net defter değeri bulunan panel radyatör üretiminde kullanılan pres makinelerinin yenilenmesi 
sebebi ile mevcut makinelere 31.10.2013 tarihinde 419.577 TL tutarında değer düşüklüğü karşılığı kaydetmiştir.
(**) Grup, arsa ve binalar için SPK tarafından değerleme yapma yetkisi verilmiş olan bir gayrimenkul değerleme şirketinden değerleme raporu almış ve 31 Mart 2013 tarihinden itibaren arsa 
ve binalarını gerçeğe uygun değerinden göstermiştir. Değerleme çalışmaları ve raporları, gayrimenkul değerleme şirketi tarafından 31 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
değerleme şirketi değerleme yöntemi olarak emsal ve maliyet yöntemlerini beraber kullanmayı tercih etmiştir. Bu çalışma sonucunda arsa ve binaların değeri 71.032.000 TL olmuştur.
Arsa ve binalar için yeniden değerleme yöntemi yerine maliyet yöntemi kullanılmaya devam edilseydi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla net defter değeri 70.106.905 TL yerine toplamı 
22.340.354 TL olurdu. Finansal kiralama yoluyla alınan taşıtların net defter değeri 8.006 TL’dir (31 Aralık 2012: 12.010 TL).
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9. MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAM)

  1 Ocak Girişler  Çıkışlar  Değer  Transfer  Yabancı Para  31 Aralık

  2013    Düşüklüğü  (**) Çevirim   2012

     Karşılığı(*)   Farkları    

  

 Maliyet

 Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri  2.951.750  --  --  --  --  --  2.951.750

 Binalar  36.448.377  1.328.422  (472.261)  --  --  --  37.304.538

 Makina tesis ve cihazlar  186.350.311  2.417.290  (22.202.632)  --  4.206.606  (32.744)  170.738.831

 Taşıt araçları  1.051.143  --  (198.203)  --  --  3.552  856.492

 Döşeme ve Demirbaşlar  15.744.497  1.935.045  (4.053.324)  --  --  (20.169)  13.606.049

 Özel maliyetler  4.052.904  25.209  (3.291)  --  --  --  4.074.822

 Toplam  246.598.982  5.705.966  (26.929.711)  --  4.206.606  (49.361)  229.532.482

 Eksi: Birikmiş amortisman ve değer düşüklükleri

 Arazi, yerüstü ve yeraltı düzenleri  (1.085.793)  --  --  --  --  --  (1.085.793)

 Binalar  (14.970.248)  (1.405.745)  247.314  --  --  --  (16.128.679)

 Makina tesis ve cihazlar  (153.513.667)  (7.734.253)  19.635.521  --  --  36.733  (141.575.666)

 Taşıt araçları  (958.616)  (20.697)  197.930  --  --  (8.763)  (790.146)

 Döşeme ve demirbaşlar  (10.807.464)  (1.308.545)  3.990.615  --  --  20.168  (8.105.226)

 Özel maliyetler  (2.248.662)  (814.632)  1.318  --  --  --  (3.061.976)

 Toplam  (183.584.450)  (11.283.872)  24.072.698  --  --  48.138  (170.747.486)

 Maddi duran varlıklar, net  63.014.532       58.784.996

(*) 2011 yılında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış olan Fix hatları 2012 yılı içersinde satılmıştır.

(**) Maddi duran varlıklara yapılan transferler sabit kıymetler için verilen avanslardan gerçekleşmiştir.

3
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10. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maddi olmayan duran varlıkların 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerindeki hareketi aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak 2013 Girişler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2013

  

 Maliyet

 Yazılım lisansları  4.259.391  21.430  --  81.951  4.362.772

 Geliştirme giderleri  1.687.294  537.613  (838.540) --  1.386.367

 Eksi: Birikmiş İtfa Payları

 Yazılım lisansları ve

 geliştirme geliştirme

 giderleri (Not 22(b))  (3.972.830)  (827.762)  475.172  --  (4.325.420)

 

 Net Defter Değeri  1.973.855     1.423.719

  1 Ocak 2012 Girişler Çıkışlar Transfer 31 Aralık 2012

  

 Maliyet

 Yazılım lisansları  3.828.647  527.380  (96.636)  --  4.259.391

 Geliştirme giderleri  1.687.294  -- --  --  1.687.294

 Eksi: Birikmiş İtfa Payları

 Yazılım lisansları ve

 geliştirme geliştirme giderleri

 (Not 22(b)) (3.270.440)  (799.026)  96.636  --  (3.972.830)

 Net Defter Değeri  2.245.501     1.973.855

11. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Ar&Ge Yardımı: Şirket, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanuna 
istinaden, 01.03.2013 tarihi itibariyle Ar&Ge Merkezi olarak aşağıdaki teşviklerden yararlanmaktadır.

 - Gelir Vergisi stopaj teşviki
 - Sigorta primi desteği

Yatırım Tevik Belgesi: Şirket, Panel fabrikasının modernizasyonu ile ilgili olarak 06 Kasım 2013 tarih 112356 
nolu Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Teşvik Belgesi, faiz desteği, vergi indirim oranı, Katma Değer Vergisi istisna-
sı ve Gümrük Muafiyeti sağlamaktadır. Teşvik belgesi 17 Eylül 2013-17 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerlidir.
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12. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Borç Karşılıkları

  31 Aralık 2013 31  Aralık 2012

 Garanti gider karşılığı  11.679.853  12.208.460

 Ciro primleri karşılığı  1.547.402  1.354.867

 Dava karşılıkları ve talepler  3.899.101  5.327.770

 Personel davaları karşılığı  783.322  537.822

 İlk çalıştırma montaj gider karşılığı  3.673.061  3.116.318

 Diğer  113.815  362.300

  21.696.554  22.907.537

Grup’un 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyle karşılıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

      Yabancı

  1 Ocak  Geri  Para Çevrim 31 Aralık

  2013  İlave Çevrilen  Kullanılan Farkı 2013

 Garanti gider karşılığı  12.208.460  (5.614.451)  --  5.066.565  19.279  11.679.853

 Ciro primleri karşılığı  1.354.867  21.197.835  --  (21.005.300)  --  1.547.402

 Dava karşılıkları ve talepler  5.327.770  1.155.000  --  (2.904.610)  320.941  3.899.101

 Personel davaları karşılığı  537.822  245.500  --  --  --  783.322

 İlk çalıştırma montaj gider karşılığı  3.116.318  (12.245.874)  --  12.802.617  --  3.673.061

 Diğer  362.300  84.338  --  (362.300)  29.477  113.815

 TOPLAM  22.907.537  4.822.348  --  (6.403.028)  369.697  21.696.554

      Yabancı

  1 Ocak  Geri  Para Çevrim 31 Aralık

  2012  İlave Çevrilen  Kullanılan Farkı 2012

 Garanti gider karşılığı  12.349.590  6.351.186  --  (6.480.342)  (11.974)  12.208.460

 Ciro primleri karşılığı  2.670.265  17.557.073  --  (18.872.471)  --  1.354.867

 Dava karşılıkları ve talepler  6.227.884  4.358.142  (5.235.110)  (23.146)  5.327.770

 Personel davaları karşılığı  590.500  --  (52.678)  --  --  537.822

 İlk çalıştırma montaj gider karşılığı  2.753.820  15.413.712  --  (15.051.214)  --  3.116.318

 Diğer  275.780  359.659  --  (275.780)  2.641  362.300

 TOPLAM  24.867.839  44.039.772  (52.678)  (45.914.917)  (32.479)  22.907.537
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12. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devam)

b ) Dava Karşılıkları

Chung Mei Industries Limited (CM) 6 Şubat 2009 tarihinde müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Demirdokum-

Chung Mei Industries Limited aleyhine Hong Kong mahkemelerinde dava açmıştır. Davanın konusunu 2.7 Mil-

yon ABD Dolar tutarındaki ödenmediği iddia edilen yönetim ücretleri ve malzeme ücretleri oluşturmaktadır. Müş-

terek yönetime tabi ortaklık, bu davaya karşılık olarak 19 Mart 2009 tarihinde CM aleyhine 6.9 milyon ABD Do-

ları tutarında karşı bir dava açmış ve hatalı, bozuk ürünlerden gelen zararların, ödenmeyen sermaye paylarının, 

ödenmeyen kira ücretlerinin ve fabrikanın değerinde meydana gelen azalmanın tazmin edilmesini talep etmiştir.

CM, 24 Ağustos 2009 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Mahkemelerinde açtığı davalarda, Demirdöküm ve Wuxi 

Heating Equipment Co Ltd (Vaillant Wuxi) şirketlerinin Ortaklar Anlaşması hükümlerine aykırı hareket ederek 

müşterek yönetime tabi ortaklığın bağlı ortaklığı konumundaki Dongguan WFOE ile üretim ve pazarlama faaliyet-

leri sürdürerek rekabet ettiğini iddia etmekte ve dolayısıyla 3.1 milyon ABD Doları yönetim ücreti, 619 bin ABD 

Doları zarar telafisi ve Vaillant Wuxi ve Demirdöküm arasındaki ticari ilişkinin sona erdirilmesini talep etmiştir. 

Şirket ve CM, Eylül ayı içerisinde yaptıkları görüşmeler sonucunda, 24 Eylül 2012 tarihinde uzlaşma anlaşması 

imzalamışlar ve bu anlaşmanın sonucu uyarınca birbirlerine açtıkları yukarıda bahsedilen davalardan feragat 

etmişlerdir. Sözkonusu uzlaşma neticesinde, Şirket ,CM’ye davaların açılmasından önce ticari borçlarında bu-

lunan 2,4 milyon ABD Doları ödemeyi, ayrıca 2,6 milyon ABD Doları rekabet davası uyarınca tazminat ödemeyi 

kabul etmiştir Şirket, söz konusu davalara yönelik 2011 yılında 3,9 milyon TL karşılık ayırmış olduğundan, 

uzlaşmanın 2012 yıl kar zarara etkisi 683 bin TL olmuştur. Söz konusu rekabet davasının muhataplarından biri 

Vaillant Grup şirketlerinden biri olduğundan dolayı rekabet davası tutarı olan 2,6 milyon ABD Doları 2012 yılı 

içerisinde Vaillant GmbH-Holding’e rücu edilmiştir.

Şirket aleyhine tedarikçilerinden biri tarafından açılan davada, sipariş edilen fakat Şirket tarafından teslim 

alınamayan mallarla ilgili olarak, mahkeme temerrüt faizi ile birlikte 3.139.673 TL tutarında bedelin tedarikçi 

tarafından malların teslimi şartıyla 2012 yılında tahsiline karar vermiştir. Dava konusu ile ilgili tedarikçi firma 

ile sulh görüşmeleri sonucunda Şirket 03.09.2013 tarihinde davacı Şirket’e 2,8 milyon TL ödeme yapmıştır ve

31.12.2012 itibarıyla ayırmış olduğu 2,8 milyon TL tutarındaki karşılığını çözmüştür.

c) Garanti giderleri karşılığı

Garanti giderleri karşılığı, devreye alınan ve bayilerin elinde bulunan satılmayı bekleyen stoklarla ilgili geçmiş 

senelerdeki deneyimlere dayanarak garanti süresince beklenen toplam ziyaret sıklığı sayısının hesaplanması ve

bu sayının ürünlerin çeşidine göre birim masrafları ile çarpılması yoluyla hesaplanmaktadır. Her raporlama döne-

minde gerçekleşen ziyaret sayısı beklenen tutarlardan düşülmekte ve böylelikle garanti giderleri karşılığı ürünün 

garanti süresi boyunca güncellenmektedir.

d) İlk çalıştırma montaj giderleri karşılığı:

İlk çalıştırma montaj giderleri karşılığı ürünün devreye alınması için katlanılacak olan maliyetlerle ilgili karşılık 

tutarını yansıtmaktadır. Hesaplama yapılırken devreye alınmamış ürünlerin sayısı bulunarak birim hizmet mali-

yetleri ile çarpılarak karşılık rakamına ulaşılmaktadır.



13. TAAHHÜTLER

Grup’un 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla teminat, rehin, ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

     31 Aralık 2013     31 Aralık 2012

   TL   İngiliz ABD TL   İngiliz ABD

   karşılığı  TL  Avro Sterlini Doları karşılığı TL Avro Sterlini Doları

 A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş

  olduğu toplam TRİ’ler  21.707.822  13.158.856  --  --  4.005.513  32.851.500  25.711.272 --  --  4.005.513

  Teminat  21.707.822  13.158.856  --  --  4.005.513  32.851.500  25.711.272  --  --  4.005.513

 B Tam

  konsolidasyon kapsamına

  dahil edilen ortaklıklar lehine

  vermiş olduğu toplam TRİ’ler  3.509.143  3.509.143    4.218.696  4.218.696  --  --  --

 C Olağan

  ticari faaliyetlerinin

  yürütülmesi amacıyla diğer 3.

  kişilerin borcunu temin amacıyla

  vermiş olduğu toplam TRİ’ler      --  --  --  --  --

 D-  Diğer Verilen toplam TRİ’ler  888.474.354  --  163.040.000  80.210.000  60.000.000  755.919.536  --  178.040.000 80.210.000  60.000.000

  -Ana ortak lehine vermiş olduğu

  TRİ’ler      --  --  --  --  --

  -B ve C maddeleri kapsamına

  girmeyen diğer grup şirketleri

  lehine vermiş olduğu TRİ’ler  888.474.354  --  163.040.000  80.210.000  60.000.000  755.919.536  --  178.040.000 80.210.000  60.000.000

  -C maddesi kapsamına girmeyen

  3.kişiler lehine vermiş olduğu

  TRİ’ler      --  --  --  --  --

  Teminat  888.474.354  --  163.040.000  80.210.000  60.000.000  755.919.536 --  178.040.000 80.210.000  60.000.000

  Toplam  913.691.319  16.667.999  163.040.000  80.210.000  64.005.513  792.989.732  29.929.968  178.040.000  80.210.000  64.005.513

Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Grup’un özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla sırasıyla % 1734 ve % 1712’tür.
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13. TAAHHÜTLER (DEVAM)

Kredi garantörlüğü:

Şirket, 30 Temmuz 2008 tarihinde Vaillant GmbH tarafından ihraç edilen bonolardan; 15 Ağustos 2016 vadeli 
anapara tutarı 60.000.000 ABD Doları olan; 15 Ağustos 2016 vadeli anapara tutarı 33.020.000 Avro olan, 15
Ağustos 2018 vadeli anapara tutarı 27.510.000 Avro olan, 15 Ağustos 2021 vadeli anapara tutarı 27.510.000 
Avro olan bonolar için iştirak garantörü olmayı taahhüt etmiştir. İlgili taahhüdün 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 
toplam tutarı 386.587.460 TL dir. (31 Aralık 2012: 313.999.668TL)

Şirket, 30 Temmuz 2008 tarihinde Vaillant Management Limited tarafından ihraç edilen ve Vaillant GmbH tara-
fından garanti verilen bonolardan; 15 Ağustos 2016 vadeli anapara tutarı 26.010.000 İngiliz Sterlini olan, 15 
Ağustos 2018 vadeli anapara tutarı 27.100.000 İngiliz Sterlini olan, 15 Ağustos 2021 vadeli anapara tutarı 
27.100.000 İngiliz Sterlini olan bonolar için 15 Ağustos 2006 tarihli Bono Alım Sözleşmesi’ne ilişkin olarak İşti-
rak Garanti Sözleşmesi imzalamak sureti ile “İştirak Garantörü” olmuştur. İlgili taahhüdün 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla toplam tutarı 281.649.394 TL’dir (31 Aralık 2012: 230.266.868TL).

Şirket, 10 Kasım 2010 tarihinde, Vaillant GmbH’ın Avrupa Yatırım Bankasından kullanmış olduğu 75.000.000 
Avro tutarlı kredinin tamamına, İştirak Garanti Sözleşmesi imzalamak suretiyle “İştirak Garantörü” olmuştur. İlgili 
taahhüdün 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile toplam tutarı 220.237.500 TL’dir (31 Aralık 2012: 211.653.000 TL). 

İleri vadeli bakır alım taahhüdü:

Şirket, bakır alım fiyatlarındaki değişim risklerinden korunmak için 2013, 2012, 2011 ve 2010 yıllarında yılında
Vaillant GmbH vasıtasıyla Commerzbank AG , Bayern LB, Societe Generale ve Hypo Vereinsbank ile ileri vadeli 
bakır alım kontratı imzalamıştır. Söz konusu kontrat uyarınca miktar ve tutar bazında alım taahhütleri ve 31 Ara-
lık 2013 tarihi itibarıyla bu taahhütlerin rayiç değerleri ve sözleşmenin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir:

        Finansal

        Riskten

        Korunma

        Yedeği (vergi

  Alım Sözleşme Gerçeğe Gerçeğe   etkisi

  taahhüdü değeri uygun uygun değer Kayıtlı değer Vergi etkisi düşülmüş)

  (ton) (usd) değer (usd) farkı(usd) (tl) (tl) (tl)

 2014  1 .025  7.764.875  7.52 6.812  (23 8.063)  (5 05.150) 10 1.030  (40 4.120)

 2015  525  4.191.350  3.818.675  (372.675)  (795.400)  159.080  (636.320)

 2016  175  1.243.200  1.266.325  23.125  49.355  (9.871)  39.484

 TOPLAM  1.725  13.199.425  12.611.812  (587.613)  (1.251.195)  250.239  (1.000.956)
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13. TAAHHÜTLER (DEVAM)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bu taahhütlerin rayiç değerleri ve sözleşmenin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki
gibidir:

        Finansal

        Riskten

        Korunma

   Sözleşme Rayiç    Yedeği

  Alım değeri değer Gerçeğe   (Vergi etkisi

  taahhüdü (ABD (ABD  uygun değer Kayıtlı değer Vergi etkisi düşülmüş)

  (Ton) Doları) Doları) (ABD Doları) (TL) (TL) (TL)

 2013  1 .275  9.885.800 10.128.156 242.356  431.905  (86 .381)  345.524

 2014  950  7.232.075  7.580.188  348.113  620.545  (124.109)  496.436

 2015  250  1.979.750  1.998.550  18.800  33.513  (6.703)  26.810

 TOPLAM  2.475  19.097.625  19.706.894  609.269  1.085.963  (217.193)  868.770

Forward Sözleşmeler:

Grup, Commerzbank’tan kullanmakta olduğu 40.000.000 Avro tutarındaki kredisinden kaynaklanan yabancı 
para riskinden korunmak amacıyla Vaillant Gmbh vasıtasıyla 7 ay vadeli Avro alım kontratı imzalamıştır. Vade-
sinde Avro alış TL’ye satış olacak şekilde imzalanan kontrat detayları aşağıdaki gibidir:

 İşlem tarihi  19.11.2013

 Başlangıç tarihi  21.11.2013

 Vade tarihi  23.06.2014

 Vadede alış tutarı (Avro)  20.000.000

 Vadede satış tutarı (TL)  56.923.502

 Başlangıç paritesi  2,7298

 İşlem paritesi  2,8462

 31.12.2013 tarihinde güncel işlem paritesi  3,0761

 31.12.2013 değerlemesi  61.521.810

 Değerleme getirisi  4.598.308

Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, kullanımındaki gayrimenkullerinin ve taşıtlarının kiralama sözleşmelerin-
den kaynaklanan 9.812.766 TL (31 Aralık 2012: 9.375.720 TL) tutarında kira taahhüt bakiyesi bulunmaktadır.

Grup’un kira taahhütlerine ilişkin ödeme planı şöyledir:

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 1 yıl  4.580.309  4.119.847

 1-5 yıl  5.232.457  5.255.873

 Toplam  9.812.766  9.375.720
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14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Personele borçlar  574.032  598.875

 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  1.383.776  1.289.243

 İzin Karşılığı  980.838  984.554

 Personel Prim Karşılığı  2.962.091  2.967.158

 Ücret farkları karşılığı  --  854.453

  5.900.737  6.694.283

15. ERTELENMİŞ GELİRLER

Ertelenmiş gelirler, ek bakım sözleşme gelirlerinin dönemsellik gereği kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilme-
yen kısmıdır. Kısa döneme düşen tutarı 8.278.657 TL (31 Aralık 2012: 7.438.829 TL) iken, uzun dönemde 
13.417.170 TL (31 Aralık 2012:10.257.469 TL) kadardır.

16. UZUN VADELİ KARŞILIKLAR

Kıdem tazminatı karşılığı:
Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet 
yılını (kadınlarda 20) dolduran, emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazmi-
natı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 
Aralık 2013 tarihi itibariyle 3.254,44TL (31 Aralık 2012 – 3.033,98 TL) ile sınırlandırılmıştır.

TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”a uygun olarak Grup’un yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer-
yal hesaplama gerekmektedir. Grup, kıdem tazminatı karşılığını, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a uygun 
olarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak, Grup’un geçmiş yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve 
kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve finansal tablolara yan-
sıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün 
bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

Buna bağlı olarak, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Faiz oranı  %10,6  %9,0

 Tahmin edilen maaş artış oranı  %5,0  %5,0

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 1 Ocak bakiyesi  10.126.458  7.910.753

 Faiz gideri  796.677  468.644

 Cari dönem hizmet gideri  1.018.808  712.194

 Dönem içinde ödenenler  (2.251.300)  (1.617.062)

 Aktüeryel kayıp/kazanç  (1.104.976)  2.651.929

  8.585.667  10.126.458

Aktüeryal fark, faiz oranı ve beklenen maaş artış oranındaki değişim nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ayrıca emek-
liliğinde kıdem tazminatı alacak olan çalışanların, emeklilik öncesi kıdem tazminatı alarak işten ayrılması da 
yüksek aktüeryal farka sebep olmuştur. Aktüeryal kayıp/kazanç, oluştuğu tarihte diğer kapsamlı gelirlere akta-
rılmaktadır.
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17. SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN GRUPLARA AİT VARLIKLAR ve
SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Grup yönetimi 2013 senesinde aldığı karar doğrultusunda % 100 sahip olduğu bağlı ortaklığı Demiladi’yi Grup 
şirketlerinden Vaillant Beijing Heating Equipment Co. Ltd.’ye satma yönünde görüşmelere başlama kararı almış-
tır. Söz konusu karar uyarınca Demiladi’nin varlık ve yükümlülükleri TFRS 5’e göre satış amaçlı sınıflandırılan 
duran varlıklar ve satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır.

 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Müşteri alacaklarına istinaden icradan alınan arsa ve binalar 400.922  400.922

 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Demiladi’nin satış amaçlı 

 sınıflandırılan varlıkları: 11.705.050  --

   - Nakit ve nakit benzerleri  3.680.585  --

   - Ticari ve diğer alacaklar  139.041  --

   - Stoklar  6.969.309  --

   - Maddi duran varlıklar  14.329  --

   - Ertelenen vergi varlıkları  196.260  --

   -Diğer dönen varlıklar  705.526  --

  12.105.972  400.922

 Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler  31 Aralık 2013

 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Demiladi’nin satış amaçlı sınıflandırılan

 varlık gruplarına ilişkin yükümlülükleri: 4.575.579

    - İlişkili taraflara ticari borçlar  3.060.195

    - Diğer borçlar  646.782

    - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler  868.602

  4.575.579

18. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 Diğer dönen varlıklar  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 

 Devreden KDV  9.964.532  13.884.696

 İade alınacak KDV  12.557.869  15.753.538

 İş avansları  50.527  82.644

 Diğer  2.587  140.089

  22.575.515  29.860.967

 Kısa vadeli diğer yükümlülükler  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Alınan avanslar  75.782  617.889

 Diğer  105.456  884.610

  181.238  1.502.499
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19. ÖZKAYNAKLAR

a) Sermaye

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Şirket ortakları ve ortaklık pay ve tutarları aşağıdaki gibidir:

   31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

  Pay    Pay

  Tutar  Oranı  Tutar  Oranı

 Vaillant Saunier Duval Iberica SL  51.940.357,15  %96,19  51.940.357,15  %96,19

 Halka açık kısım  2.059.642,85  %3,81  2.059.642,85  %3,81

  54.000.000  %100,00  54.000.000  %100,00

Sermaye sınıfı ile ilgili haklarda, imtiyaz ve sınırlama yoktur. Hisselerin tamamı adi hissedir, imtiyazlı hisse bu-
lunmamaktadır.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup’un kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL’dir (31 Aralık 2012 - 100.000.000 
TL). 31 Aralık 2013 itibariyle, Grup’un sermayesi, her hisse için 1 Kuruş olmak üzere 5.400.000.000 hisseden 
oluşmaktadır. (Beheri 1 Kuruş - 31 Aralık 2012 - 5.400.000.000).

Grup’un ödenmiş sermayesinin (adet ve TL tarihi maliyet olarak) 2013 ve 2012 yıllarındaki hareketi aşağıdaki
gibidir:

   31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

  Adet  TL Adet TL

 1 Ocak  5.400.000.000  54.000.000  5.400.000.000  54.000.000

 İç kaynaklardan yapılan sermaye artışı  --  --  --  --

 

  5.400.000.000  54.000.000  5.400.000.000  54.000.000

b) Sermaye Düzeltme Farkları

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 70.499.320 TL tutarındadır.

e) 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 Demirdöküm’ün ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşınca-
ya 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.

f) Hisse senedi ihraç primi

Her bir hissenin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark özkaynaklarda hisse senedi ihraç primi olarak 
kaydedilir.

g) Yabancı para çevrim farkları

Yabancı para çevrim farkları, yabancı para bazlı finansal tabloların çevriminden kaynaklanan bütün yabancı para
kur farklarından oluşmaktadır.
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19. ÖZKAYNAKLAR (DEVAM)

h) Temettü

Kar Payı Dağıtımı Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar.

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve SPK’nın 
1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kar Payı Tebliği’ne göre halka açık ortaklıklar, kar-
larını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki 
ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri 
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi 
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtıl-
masına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan 
pay dağıtılamaz.

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarih-
leri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yürürlükteki düzenlemelere göre ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politika-
ları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu düzenleme-
lerde, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikaların-
da belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir 
ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.

Grup’un yasal kayıtlarında, 31 Aralık 2013 itibarıyla dönem karı ve dolayısıyla dağıtılabilir karı bulunmamaktadır. 
(31 Aralık 2012 – dağıtılabilir bulunmamaktadır).

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, Grup’un yasal kayıtlarındaki hisse senedi ihraç primleri ve yasal ye-
dekler, olağanüstü yedekler ve özel fonlar aşağıdaki gibidir :

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Hisse senedi ihraç primleri  7.039  7.039

 Yasal yedekler  12.980.311  12.980.311

 Özel fonlar (İştirak ve Maddi duran varlık satış karı)  26.293.925  26.293.925

 Olağanüstü yedekler  72.781.461  72.781.461

i) Finansal riskten korunma yedeği

Finansal riskten korunma yedeği, henüz gerçekleşmemiş olan finansal riskten korunmaya konu işlem ile ilgili 
olan nakit akış korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki birikmiş net değişimin etkin olan kısmından oluş-
maktadır.

Grup’un 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla finansal riskten korunma yedeği hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir:

  1 Ocak - 1 Ocak -
  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Başlangıç bakiyesi  868.770  (1.514.071)
 Kar ve zarara sınıflanan  912.867  1.274.058
 Gerçeğe uygun değer değişimi  (3.250.025)  1.704.494
 Vergi Etkisi  467.432  (595.711)

 TOPLAM  (1.000.956)  868.770
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20. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

a) Hasılat

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Yurtiçi satışlar  400.474.529  466.176.524

 Yurtdışı satışları  117.137.564  122.287.262

 Servis hizmet gelirleri  30.965.280  30.608.587

 Diğer gelirler  5.992.723  7.050.831

 

 Brüt satışlar  554.570.096  626.123.204

 

 Eksi: Yurtiçi satış iade ve iskontoları (-)  (9.934.644)  (8.145.361)

 Eksi: Yurtdışı satış iade ve iskontoları (-)  (68.780)  (191.256)

 Eksi: Ciro primleri (-)  (21.005.300)  (18.872.471)

  (31.008.724)  (27.209.088)

 Net Satışlar  523.561.372  598.914.116

 Eksi: Vadeli satış reeskontu (-) (*)  (10.930.847)  (17.530.663)

  512.630.525  581.383.453

(*) Vadeli satışlar, etkin faiz oranı kullanılarak peşin bedele indirgenmektedir. Hesaplanan finansman geliri etkin faiz yöntemiyle 

tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelir olarak kaydedilmektedir (Bkz.Dipnot:23).

b) Satışların Maliyeti

  1 Ocak - 1 Ocak -
  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Direkt malzeme  290.850.825  364.243.132
 Direkt işçilik  19.628.037  20.863.584
 Genel üretim giderleri  29.567.027  32.490.325
 Personel giderleri  21.029.821  20.075.741
 Amortisman  8.635.335  9.290.984
 Garanti giderleri  5.066.565  6.480.342
 İlk çalıştırma montaj gideri  12.802.617  15.051.214
 Stok değer düşüklüğü, net değişim  (1.045.585)  494.117
 Dönem başı yarı mamul ve mamul stokları  49.754.711  28.540.866
 Dönem sonu yarı mamul ve mamul stokları  (33.409.420)  (49.915.375)
 Dönem başı ticari emtia  4.922.219  14.254.169
 Ticari emtia alışları  47.298.394  29.054.444
 Dönem sonu ticari emtia  (24.628.019)  (4.922.219)
 Servis ve bakım sözleşmeleri maliyetleri  9.676.905  7.166.158

  440.149.432  493.167.482
 Eksi: Vadeli alış reeskontu (-) (*)  (6.745.390)  (9.567.378)

  433.404.042  483.600.104

(*)Vadeli alışlar, etkin faiz oranı kullanılarak peşin bedele indirgenmektedir. Hesaplanan vadeli alım tutarı ile peşin bedel arasındaki 
fark tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gider olarak kaydedilmektedir. (Bkz.Dipnot:23).
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21. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL 
YÖNETİM GİDERLERİ

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Personel giderleri  3.025.656  2.872.074

 Belgelendirme giderleri  441.940  348.450

 Danışmanlık giderleri  158.808  187.415

 Amortisman giderleri  425.162  394.179

 Seyahat giderleri  275.107  292.422

 Arge malzeme giderleri  460.437  246.066

 Diğer  454.357  464.521

  5.241.467  4.805.127

b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Nakliye ve sigorta giderleri  19.971.114  20.874.617

 Personel giderleri  8.425.741  8.225.093

 Reklam gideri  5.283.259  4.772.839

 Taşeron giderleri  304.078  1.272.104

 Bayi toplantı giderleri  1.509.096  1.749.982

 Fuar ve sergi giderleri  146.176  1.488.041

 Kira giderleri  790.378  1.057.510

 İpotek ve teminat giderleri  965.245  995.059

 Seyahat giderleri  638.455  783.753

 Diğer giderler  3.953.483  4.431.633

  41.987.025  45.650.631

c) Genel Yönetim Giderleri

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Personel giderleri  14.491.387  13.090.502

 Şüpheli alacak gideri (Not:5)  19.202.712  27.097.585

 Kira giderleri  2.492.487  2.245.022

 Amortisman giderleri  1.625.230  2.397.735

 Danışmanlık giderleri  843.423  1.390.525

 Dava karşılık giderleri  1.581.406  1.812.724

 Seyahat giderleri  556.559  731.202

 Diğer giderler  7.466.835  7.817.357

  48.260.039  56.582.652
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22. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

a) Personel Giderleri

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Maaş, ücret ve primler  58.158.140  56.237.272

 SSK işveren hissesi  7.369.564  7.272.659

 Çalışanlara sağlanan diğer faydalar  1.072.938  1.617.063

  66.600.642  65.126.994

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Üretim Maliyeti  15.701.221  16.340.109

 Direk İşçilik Gideri (Not:20(b))  19.628.037  20.863.584

 Servis personel maliyeti  5.328.600  3.735.632

 ArGe (Not:21(a))  3.025.656  2.872.074

 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri (Not:21(b))  8.425.741  8.225.093

 Genel Yönetim Gideri (Not:21(c))  14.491.387  13.090.502

  66.600.642  65.126.994

b) Amortisman ve İtfa Payları

  1 Ocak – 1 Ocak -
  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Maddi Duran Varlıklar (Not:9)  9.857.965  11.283.872
 Üretim maliyeti (Not:20(b))  8.635.335  9.290.984
 Genel Yönetim Giderleri (Not:21(c))  1.137.671  1.939.853
 Satış-pazarlama giderleri  --  --
 Ar-ge Giderleri (Not:21(a))  84.959  53.035
 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Not:10)  827.762  799.026
 Ar-ge Giderleri (Not:21(a))  340.203  341.144
 Genel Yönetim Giderleri (Not:21(c))  487.559  457.882
 Üretim maliyeti (Not:20(b))  --  --

  10.685.727  12.082.898
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23. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR / GİDERLER ve YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
GELİR / GİDERLER

a) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

  1 Ocak – 1 Ocak –

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Vadeli satışlarından kaynaklanan faiz gelirleri  11.443.770  19.442.766

 Sosyal sigortalar ödeme indirimi  1.969.030  2.059.763

 Vade farkı ve faiz gelirleri  2.740.599  10.145.501

 Kur farkı gelirleri  11.604.089  2.086.993

 Sigorta gelirleri  63.365  309.493

 İlişkili kuruluşlardan hizmet gelirleri  3.995.686  3.633.014

 Diğer gelirler  1.196.170  1.947.606

  33.012.709  39.625.136

b) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

  1 Ocak – 1 Ocak –

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Vadeli alımlarından kaynaklanan faiz giderleri  6.296.420  9.428.029

 Kur farkı giderleri  2.337.430  4.519.011

 Erken ödeme faiz giderleri  1.699.780  5.476.233

 Diğer giderler  1.665.316  1.754.253

  11.998.946  21.177.526

c) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

  1 Ocak – 1 Ocak –

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Sabit kıymet satış karı  292.441  965.495

 “Heatline” marka satış geliri (*)  --  17.029.518

 Dava yansıtma geliri (**)  --  4.613.700

  292.441  22.608.713

(*) İlgili gelir tutarı, Grup’un İngiltere’de bulunan bağlı ortaklığı DD Heating Limited Şirketi’nin, yürütmekte olduğu kombi işini ve 
“Heatline” markasını 6 milyon GBP bedel karşılığında Grup şirketlerinden Vaillant Group UK Limited Şirketi’ne satmasından dolayı 
gerçekleşmiştir.

(**) Şirket ve CM, Çin Halk Mahkemelerinde devam eden davalara ilişkin olarak uzlaşmaya varmışlardır. Şirket, CM’ye davaların 
açılmasından önce ticari borçlarında bulunan 2,4 milyon ABD Doları ödemeyi, ayrıca 2,6 milyon ABD Doları rekabet davası uyarınca 
tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Söz konusu rekabet davasının muhataplarından biri Vaillant Grup şirketlerinden biri olduğundan 
dolayı rekabet davası tutarı olan 2,6 milyon ABD Doları 2012 yılı içerisindeVaillant GmbH-Holding’e rücu edilmiştir.

d) Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

  1 Ocak – 1 Ocak –

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (Not:9)  1.052.620  --

 Sabit kıymet satış zararı (*)  3.236.208  573.943

 

  4.288.828  573.943

(*) Klima üretim hattının makine ve ekipmanlarının satışından doğan sabit kıymet satış zararı 2.418.566 TL’dir.
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24. FİNANSMAN GELİRLER / GİDERLERİ

a) Finansman Gelirleri

  1 Ocak – 1 Ocak –

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Kredilerden kaynaklanan kur farkı geliri --  3.692.914

  --  3.692.914

b) Finansman Giderleri

  1 Ocak – 1 Ocak –

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Faiz gideri  12.252.619  18.291.417

 Diğer finansman giderleri  1.240.435  1.793.589

 Faktoring gideri  5.412.425  10.007.988

 Kredilerden kaynaklanan kur farkı giderleri (*)  12.396.277  --

 Dava karşılık faiz gideri  --  1.358.142

  31.301.756  31.451.136

(*) Grup, 20 milyon Avro tutarındaki forward işleminden elde ettiği 6.407.509 TL tutarınndaki geliri ve bilanço tarihi itibarıyla gerçe-

ğe uygun değeri 4.598.308 TL olan forward işlemine ait geliri kur farkı giderlerinden netleştirerek göstermiştir.

25. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi varlık ve yükümlülüğü 
aşağıdaki gibidir :

 Vergi Giderleri  2013  2012

 Cari dönem kurumlar vergisi gideri  (1.029.746)  (371.323)

 Ertelenen vergi  5.691.854  (583.413)

 Toplam vergi gideri (net)  4.662.108  (954.736)

 Cari vergi yükümlülüğü  2013  2012

 Cari kurumlar vergisi karşılığı  1.029.746  371.323

 Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)  (629.972)  (371.323)

 Vergi borçları (net)  399.774  --
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25. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAM)
 
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenen vergi (yüküm-
lülüğünün) / varlığının dağılımı aşağıda özetlenmiştir :

  Kar veya zarara kaydedilen Diğer kapsamlı gelirlere 

 Bilanço  tutar kaydedilen

  31 Aralık 31 Aralık 1 Ocak - 1 Ocak - 1 Ocak - 1 Ocak -

  2013 2012 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık

    2013 2012 2013 2012

 Taşınan vergi zararları  5.281.339  2.869.840  2.411.499  (5.856.122)  --  --

 Maddi varlıklar üzerindeki geçici farklar  (1.640.043)  (659.968)  (980.075)  858.839  --  --

 Maddi olmayan varlıklar üzerindeki

 geçici farklar  1.274.881  (716.214)  1.991.095  (578.916)  --  --

 Kıdem tazminatı karşılığı  2.173.021  2.025.292  368.724  (106.580)  (220.995)  (530.386)

 Stoklar üzerindeki geçici farklar  2.109.200  1.948.544  160.656  222.801  --  --

 Ticari alacaklar üzerindeki geçici farklar  11.486.241  9.817.044  1.669.197  5.577.468  --  --

 Ticari borçlar üzerindeki geçici farklar  (1.066.181)  (1.088.245)  22.064  (148.844)  --  --

 Diğer karşılıklar  4.598.375  4.721.949  (123.574)  (552.059)  --  --

 Türev finansal araçlar  250.239  (217.193)  --  --  467.432  (595.711)

 Arsa ve binalar yeniden değerleme farkı  (9.548.733)  --  --  --  (9.548.733)  --

 Satış amacıyla sınıflandırılan varlık

 grubundaki ertelenmiş vergi varlığı  196.260  --  172.268  -- --  --

 TOPLAM  15.114.599  18.701.049  5.691.854  (583.413)  (9.302.296)  (1.126.097)

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla diğer kapsamlı gelir tablosunda kayıtlara alınan vergiler;

  Vergi öncesi tutar  Vergi tutarı  Net tutar

  31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık

  2013 2012 2013 2012 2013 2012

 

 Kar veya Zararda Yeniden

 Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer

 Kapsamlı Gelirler veya Giderler

 - Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu  47.743.667  --  (9.548.733)  --  38.194.934  --

 - Emeklilik Planlarından Aktüeryal

 kayıp/kazançlar fonu  (789.327)  (1.894.303)  157.866  378.861  (631.461)  (1.515.442)

 Kar veya Zararda Yeniden

 Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı

 Gelirler veya Giderler

 - Finansal Riskten Korunma Yedeği  (1.251.195)  1.085.963  250.239  (217.193)  (1.000.956)  868.770
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25. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAM)

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle, ertelenen vergi (yükümlülüğünün)/varlığının hareketi aşağıda özet-
lenmiştir :

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Ertelenmiş vergi alacağı, açılış  18.701.049  19.349.787

 Dönem karına kaydedilen  5.691.854  477.359

 Kapsamlı gelir tablosuna giden  (9.302.296)  (1.126.097)

 Satış amaçlı sınıflandırılan varlıkların vergi varlığı  (196.260)  --

 Çevrim farkı  23.992  --

 Ertelenmiş vergi alacağı, kapanış  14.918.339  18.701.049

Kurumlar vergisi

Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ilişikteki konsolide finansal 
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider 
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan 
gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) dü-
şüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazanç-
ları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2012: %20).
Şirket’in bağlı ortaklıklarından DD Heating İngiltere’de, Demiladi ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan vergi 
yönetmelik ve kanunları dahilinde vergilendirmeye tabidir.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Çin ve İngiltere’de kurumlar vergisi oranı sırasıyla %25 ve %23,25’dir (31 Aralık 
2012: %25 ve %24,5).

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. 

Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirket-
ler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip 
olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamakta-
dır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek 
değiştirilebilir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grup’un mali zararları ve mali zararların taşınabileceği son yıllar aşağıdaki gibidir:

  Grup’un Mali Zararı  Mali Zararın Taşınabileceği Son Yıl

 2013  20.810.887  2018

 2011  2.793.361  2016

 2010  2.802.447  2015

 TOPLAM  26.406.695



31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Para Birimi - Türk Lirası (t)) 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

57

25. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (DEVAM)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Grup’un mali zararları ve mali zararların taşınabileceği son yıllar aşağıdaki gibidir:

  Grup’un Mali Zararı  Mali Zararın Taşınabileceği Son Yıl

 2011  7.322.663 2016

 2010 2.802.447  2015

 2008  4.224.090  2013

 TOPLAM  14.349.200

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 uygulanmaktadır. Bu oran, 5520 sayılı Kanun’un
15 maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. 23 Temmuz 2006 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Gelir Ver-
gisi Stopajı’nın %10’dan %15’e çıkartılmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları 
gelir vergisi stopajına tabi değildir.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri

Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluy-
la örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 
dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile ilgili detayları düzenler.

Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 
mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda raporlanan vergi gelirleri aşağıdaki mutabakatta gösterilen şekilde 
Grup’un vergi öncesi karına yasal vergi oranının uygulanmasıyla hesaplanan tutarlardan farklıdır:

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Vergi öncesi zarar  (30.546.428)  3.469.097

 Etkin vergi oranı  20%  20%

 Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi  6.109.286  (693.819)

 Kanunen kabul edilmeyen giderlerin vergi etkisi  (433.137)  (1.554.198)

 Kullanılamayacak mali zararlar  (1.237.672)  (1.552.803)

 Vergi affı gideri  --  --

 Vergiye tabi olmayan satış gelirleri  --  3.405.904

 İştirak satış geliri  --  846.651

 Yurtdışı bağlı ortaklıklardaki vergi oranı farklarının etkisi  46.776  (1.639.747)

 Diğer  176.855  233.276

 Cari dönem vergi geliri / (gideri)  4.662.108  (954.736)
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26. HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP)

Grup hissedarlarına ait hisse başına kazanç hesaplaması aşağıdaki gibidir:

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Dönem hisse adedi  5.400.000.000  5.400.000.000

 Net dönem (zararı)  (25.884.320)  2.514.361

 Elde edilen hisse başına (zarar)  (0,47934)  0,04656

27. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili Taraflardan Alacaklar

 İlişkili Taraflar  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Ticari Alacaklar

 Vaillant Serbia d.o.o  115.992  275.952

 Vaillant d.o.o. Bosnia-Herzegovina  372.264  888.516

 Vaillant d.o.o.,Croatia  155.250  961.479

 Vaillant Isı Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.  959.047  137.790

 Vaillant SD Italia S.P.A  2.938.284  2.290.328

 Vaillant GmbH  298.392  339.897

 Vaillant Group Romania SRL  661.947  893.637

 Vaillant Group UK Ltd  8.905.806  3.169.008

 Saunier Duval Dicosa SA  542.150  196.215

 Saunier Duval Eau Chaude Chauffage France SA  --  97.008

 Saunier Duval Pieces De Rechange  145.841  90.769

 Diğer 48.350  47.025

 TOPLAM (Not:5(a))  15.143.323  9.387.624

b) İlişkili Taraflara Borçlar

 İlişkili Taraflar  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 

 Ticari Borçlar

 Vallant GmbH  58.223  213.440

 Vaillant (Wuxi) Heating Equipment Co. (*)  --  1.266.737

 VAICON Vaillant Consulting GmbH  424.301  251.184

 Saunier Duval Dicosa SA  --  179.827

 Vaillant Industrial Slovakia sro  117.288  378.139

 Vaillant Isi Sanayi ve Ticaret Ltd.  2.257.794  2.999.558

 Diğer  40.196  220.524

 Ara Toplam (Not:5(b))  2.897.802  5.509.409

 Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar

 Vaillant Management Ltd.  18.751.128  14.633.718

 Vaillant Isi Sanayi ve Ticaret Ltd.  19.250.000  --

 

 Ara Toplam (Not:4(a/b))  38.001.128  14.633.718

 TOPLAM  40.898.930  20.143.127

(*) İlişkili taraflardan Vaillant (Wuxi) Heating Equipment Co.’ya olan ticari borç 31.12.2013 tarihi itibarıyla satış amaçlı sınıflandırı-

lan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler hesap grubunda gösterilmiştir. (Not:17)
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27. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAM)

c ) İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar ve İlişkili Taraflardan Alımlar

  1 Ocak - 31 Aralık 2013

  İlişkili Taraflardan İlişkili Taraflara

  Alımlar Olan Satışlar

 İlişkili Kuruluşlar

 Vaillant Isi Sanayi ve Ticaret Ltd.  --  35.247.550

 Vaillant Group UK Ltd.  --  15.465.267

 Vaillant Group Romania SRL  --  3.801.814

 Vaillant Industrial Slovakia sro  18.316.300  --

 Saunier Duval Dicosa SA  --  752.848

 Vaillant d.o.o. Bosnia-Herzegovina  --  2.075.159

 Vaillant GmbH  2.767.858  3.498.594

 Russia Vaillant o.o.o.  --  2.658.583

 Vaillant Serbia d.o.o  --  679.838

 Saunier Duval Pieces De Rechange SA  285.924  434.909

 Vaillant SD Italia S.p.A  --  9.012.500

 Vaillant Group Ukraine  --  2.562.117

 Saunier Duval Clima S.A.  30.262.406  --

 Vaillant Group Coatia d.o.o.  --  3.648.740

 Vaillant(Wuxi) Heating Equipment Co.  5.477.537  --

 Diğer  179.193  504.452

 TOPLAM  57.289.218  80.342.371

  1 Ocak - 31 Aralık 2012
  İlişkili Taraflardan İlişkili Taraflara

  Alımlar Olan Satışlar

 İlişkili Kuruluşlar

 Vaillant Isi Sanayi ve Ticaret Ltd.  --  48.139.858

 Vaillant Group UK Ltd.  --  6.738.981

 Vaillant Group Romania SRL  --  3.417.312

 Vaillant Industrial Slovakia sro  13.043.468  --

 Saunier Duval Dicosa SA  --  2.486.401

 Vaillant d.o.o. Bosnia-Herzegovina  --  2.436.906

 Vaillant GmbH –Industrial  1.822.025  3.248.112

 Vaillant S .L.  --  717.008

 Vaillant Serbia d.o.o  --  737.672

 Vaillant Austria GmbH  --  52.652

 Saunier Duval Pieces De Rechange SA  462.478  1.384.440

 Vaillant Duval (Beijing) Heating Equipment Co. Ltd.  --  149.671

 Vaillant SD Italia S.p.A  --  7.754.622

 Vaillant Group Ukraine  --  1.842.467

 Saunier Duval Clima S.A.  4.749.714  --

 Vaillant Group Coatia d.o.o.  --  3.680.037

 Vaillant(Wuxi) Heating Equipment Co.  3.264.678  --

 Diğer  365.269  826.182

 TOPLAM  23.707.632  83.612.321
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27. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAM)

 İlişkili Kuruluşlar  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Hizmet gideri

 VAICON Vaillant Consulting GmbH  3.759.658  2.220.569

 Vaillant Isi Sanayi ve Ticaret Ltd.  1.368.615  1.175.973

 TOPLAM  5.128.273  3.396.542

 İlişkili Kuruluşlar  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

  

 Hizmet gideri

 Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  3.355.044  3.147.582

 Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.  640.642  485.432

 Vaillant GmbH - Holding (Not:23 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler)  --  4.613.700

 Vaillant Group UK Ltd. (Not:23 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler)  --  17.029.518

 TOPLAM  3.995.686  25.276.232

d ) Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler

31 Aralık tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler 
şöyledir;

  1 Ocak - 1 Ocak -

  31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

 Kısa Vadeli Faydalar

 a-) Maaşlar, ücretler ve sosyal sigorta yardımları  2.025.941  1.920.099

 b-) Ücretli İzinler  110.667  89.535

 c-) İkramiye, Prim  1.326.757  793.630

 d-) Sağlanan ayni menfaatler  482.433  326.619

 e-) Bireysel Emeklilik Sistemi  67.085  62.595

 TOPLAM  4.012.883  3.192.478

e ) Grup, transfer fiyatlandırma metodu olarak “Karşılaştırılabilir Fiyat’’ ve “Maliyet Artı” yöntemini tercih 
etmiştir.

28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları

Grup’un kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları
kullanmaktaki asıl amaç, Grup’un operasyonları için finansman yaratmaktır. Grup ayrıca direkt olarak faaliyetler-
den ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.

Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, faiz riski, yabancı para riski, likidite riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi 
bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Faiz Riski

Vadeli satışlardan elde edilen faiz tutarının, vadeli alımlar ve krediler için ödenen faiz tutarının karşılaması he-
deflenmektedir. Grup, faiz hadlerinde meydana gelen artışları vadeli satış fiyatlarına yansıtmakta ve faizlerdeki 
artışlardan kendini korumayı hedeflemektedir.

Grup, 2013 senesinde TL faizlerde meydana gelen artıştan korunmak amacıyla finans kurumlarından vadeli spot 
kredi kullanmıştır. Bu yolla sağlanan kredilerin toplam tutarı 87.700.000 TL olup (31 Aralık 2012:73.150.000 
TL) toplam TL kredileri içindeki payı %81 (31 Aralık 2012: %56)’dır.

Faiz pozisyonu tablosu şöyledir:

   31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

  Sabit faizli finansal araçlar

  Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan

 Finansal varlıklar varlıklar  --

  Vadeli mevduatlar  --

 Finansal yükümlülükler   87.700.000  73.150.000

  Değişken faizli finansal araçlar

 Finansal varlıklar   --

 Finansal yükümlülükler   156.333.491  112.453.718

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle faiz oranlarındaki 1% baz puan artış (azalış), net dönem karında 1.563.335 TL 
artış/(azalışa) (31 Aralık 2012: 1.124.537 TL) yol açardı.

Döviz Kuru Riski:

Grup, döviz aktiflerinin ve yükümlülüklerinin çevriminde ve yabancı para cinsinden gerçekleşen alım ve satım 
operasyonları işleri nedeniyle kur oranlarının değişiminden kaynaklanan yabancı para riskine maruz kalmaktadır.
Yabancı para riski, yabancı para pozisyonu analiz edilerek kontrol edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.

Grup, 2013 yılında imzaladığı ileri vadeli Avro alım kontratı ile 20 milyon Avro değerindeki kredisini yabancı para 
riskinden korunmayı amaçlamıştır. (Not:13)

Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerin tutarları aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Varlıklar  42.650.289  27.892.654

 Yükümlülükler  (120.805.739)  (97.100.884)

 Net bilanço pozisyonu  (78.155.450)  (69.208.230)

 Türev enstrümanların net pozisyonu  58.730.000  --

 Yabancı para varlık pozisyonu, net  (19.425.450)  (69.208.230)



28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Kur Riski (devam)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla yabancı para riski tablosu aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

     İngiliz İsviçre    İngiliz İsviçre

  TL Karşılığı ABD Doları Avro Sterlini Frangı TL Karşılığı ABD Doları Avro Sterlini Frangı

 1. Ticari Alacaklar  30.832.470  1.624.106  5.640.383  3.076.595  --  22.533.435  1.973.028  6.420.096  1.364.837  --
 2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 7.340.537  986.204  1.774.760  6.864 --  2.536.140  792.703  439.740  28.116  4.229
 2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 3. Diğer  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 4. Dönen Varlıkla 38.173.007 2.610.310 7.415.143 3.083.459 -- 25.069.575 2.765.731 6.859.836  1.392.953  4.229
 5. Ticari Alacaklar  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 6a. Parasal Finansal Varlıklar  --  --  --  --  --  1.086.083  609.269  --  --  --
 6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --
 7. Diğer  4.477.282  --  1.524.700  --  --  1.736.996  --  738.613  --  --
 8. Duran Varlıklar 4.477.282  --  1.524.700  --  --  2.823.079  609.269  738.613  --  --
 9. Toplam Varlıklar  42.650.289  2.610.310  8.939.843  3.083.459  --  27.892.654  3.375.001  7.598.449  1.392.954  4.229
 10. Ticari Borçlar  1.933.209  94.642  546.522  35.984  --  2.389.080  390.152  679.755  33.098  --
 11. Finansal Yükümlülükler  1.352.355  587.613  33.446  --  --  40.606  --  17.267  --  --
 12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  60.175  9.907  13.285  6  603.198  81.373   193.492  1.082  --
 12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 13. Kısa Vadeli Yükümlülükler  3.345.739  692.162  593.253  35.990  --  3.032.884  471.525  890.514  34.180  --
 14. Ticari Borçlar  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 15. Finansal Yükümlülükler  117.460.000  --  40.000.000  --  --  94.068.000  --  40.000.000  --  --
 16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 17. Uzun Vadeli Yükümlülükler  117.460.000  --  40.000.000  --  --  94.068.000  --  40.000.000  --  --
 18. Toplam Yükümlülükler  120.805.739  692.162  40.593.253  35.990  --  97.100.884  471.523  40.890.514  34.181  --
 19. Finansal durum Tablosu Dışı Döviz Cinsinden Türev
 Araçların Net Varlık / (Yükümlülük Pozisyonu)  58.730.000  --  20.000.000  --  --  --  --  --  --  --
 19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz
 Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu Dışı Döviz
 Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı (58.730.000)  -- (20.000.000)  --  --  --  --  --  --  --
 20. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (19.425.450)  1.918.149  (11.653.409)  3.047.469  --  (69.208.230)  2.903.477  (33.292.064)  1.358.773  4.229
 21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / 
 (Yükümlülük) Pozisyonu  (82.632.732)  1.918.149  (33.178.109)  3.047.469  --  (70.945.226)  2.903.476  (34.030.677)  1.358.773  4.229
 22. Döviz Hedge ‘i için Kullanılan Finansal Araçların
 Toplam Gerçeğe Uygun Değeri  4.598.308  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 23.Döviz Varlıklarının Hedge Edilen Kısmının Tutarı  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
 24.Döviz Yükümlülüğünün Hedge Edilen Kısmının Tutarı  (58.730.000)  --  (20.000.000)  --  --  --  --  --  --  --
 25. İhracat  112.216.888  9.088.695  28.323.739  7.843.277  --  106.971.833  10.258.893  31.482.312  5.668.222  --
 26. İthalat 95.249.323  17.698.535  25.024.922  13.649  298.949  89.292.070  16.550.128  25.534.859  6.777  264.417
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Kur riski (devam):

Grup, döviz aktiflerinin ve yükümlülüklerinin çevriminde ve yabancı para cinsinden gerçekleşen alım ve satım 
operasyonları işleri nedeniyle kur oranlarının değişiminden kaynaklanan yabancı para riskine maruz kalmaktadır.

Yabancı para riski, yabancı para pozisyonu analiz edilerek kontrol edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. 31 Aralık 
2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Grup’un vergi öncesi karının diğer değişkenler sabit tutulduğunda, ABD Doları, 
Avro, İngiliz Sterlini, Renminbi, Hong Kong Doları ve İsviçre Frangı’ndaki muhtemel değişiklikler karşısındaki 
duyarlılık analizi aşağıdaki gibidir:

 Kar / Zarar  Özkaynaklar

   Yabancı paranın  Yabancı paranın 

  Yabancı paranın değer  Yabancı paranın değer  

 31 Aralık 2012 değer kazanması kaybetmesi değer kazanması kaybetmesi

   ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:

 1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü  409.390  (409.390)  --  --

 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  --  --  --  --

 3- ABD Doları net etkisi  409.390  (409.390)  --  --

 4- Avro net varlık / yükümlülüğü  (9.295.024)  9.295.024  --  --

 5- Avro riskinden korunan kısım (-)  5.873.000  (5.873.000)  --  --

 6- Avro net etkisi  (3.422.024)  3.422.024  --  --

 7- Diğer dövizler net varlık / yükümlülüğü  1.070.088  (1.070.088)  --  --

 8- Diğer dövizler riskinden korunan kısım (-)  --  --  --  --

 9- Diğer döviz varlıkları net etkisi  1.070.088  (1.070.088)  --  --

 TOPLAM  (1.942.546)  1.942.576  --  --

 Kar / Zarar  Özkaynaklar

   Yabancı paranın  Yabancı paranın 

  Yabancı paranın değer  Yabancı paranın değer  

 31 Aralık 2012 değer kazanması kaybetmesi değer kazanması kaybetmesi

  ABD Doları’nın TL karşısında %10 değişmesi halinde:

 1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü  517.574  (517.574)  --  --

 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  --  --  --  --

 3- ABD Doları net etkisi  517.574  (517.574)  --  --

 4- Avro net varlık / yükümlülüğü  (7.829.295)  7.829.295  --  --

 5- Avro riskinden korunan kısım (-)  --  --  --  --

 6- Avro net etkisi (7.829.295)  7.829.295  --  --

 7- Diğer dövizler net varlık / yükümlülüğü  390.898  (390.898)  --  --

 8- Diğer dövizler riskinden korunan kısım (-)  --  --  --  --

 9- Diğer döviz varlıkları net etkisi  390.898  (390.898)  --  --

 TOPLAM  (6.920.823)  6.920.823  --  --
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Emtia fiyatları riski

Grup, bakır alım fiyatlarındaki değişim risklerinden korunmak için 2013, 2012, 2011 ve 2010 yıllarında Vaillant
GmbH vasıtasıyla Commerzbank AG , Bayern LB, Societe Generale ve Hypo Vereinsbank ile ileri vadeli bakır alım 
kontratı imzalamıştır. Kontrat uyarınca 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 13 milyon ABD Doları değerinde 1.725 
ton alım taahhüdünde bulunulmuştur.

Likidite Riski

Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının 
vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir. 
Grup’un finansal kuruluşlar nezdinde kullanmadığı 450.869.186 TL ve 174.227.192,00 USD tutarlarında kredi 
limiti bulunmaktadır.

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle iskonto edilmemiş finansal borçların vade dağılımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

   Sözleşme

 Toplam Finansal Yükümlülükler  uyarınca nakit

 (Türev olmayan):  Defter değeri çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun

 Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar

 ilişkili taraflara olan borçlanmalar  38.001.128  38.001.128  --  19.250.000  18.751.128  --

 Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar

 ilişkili olmayan taraflara olan

 borçlanmalar  210.327.301  215.998.703  6.306.922  88.291.511  121.400.270  --

 Borçlanma senedi ihraçları  --  --  --  --  --  --

 Finansal kiralama yükümlülükleri  --  --  --  -- --  --

 Ticari borçlar  138.776.387  141.264.414  84.941.150  56.323.264 --  --

 Diğer Borçlar  1.304.262  1.304.262  1.304.262  --  --  --

31 Aralık 2013

   Sözleşme

   uyarınca nakit  3-12 ay 1 yıl-5 yıl 5 yıl ve

Türev finansal yükümlülükler  Kayıtlı değeri akışı 3 aydan kısa arası arası üzeri

Türev nakit girişleri   88.442.147  4.720.176  72.869.056  10.852.915  --

Türev nakit çıkışları   (85.095.034)  (4.933.274)  (68.562.800)  (11.598.960)  --

Türev finansal yükümlülükler,net  3.347.113  3.347.113  (213.098)  4.306.256  (746.045)
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Likidite Riski (devam)

31 Aralık 2012

   Sözleşme

 Toplam Finansal Yükümlülükler  uyarınca nakit

 (Türev olmayan):  Defter değeri çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun

 Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar

 ilişkili taraflara olan borçlanmalar  14.633.718  14.633.718  --  --  14.633.718  --

 Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar

 ilişkili olmayan taraflara olan 

 borçlanmalar  226.802.615  226.802.615  84.734.615  48.000.000  94.068.000  --

 Borçlanma senedi ihraçları  --  --  --  --  --  --

 Finansal kiralama yükümlülükleri  --  --  --  --  --  --

 Ticari borçlar  175.575.090  179.642.107  94.088.316  85.553.791  --  --

 Diğer Borçlar  2.344.592  2.344.592  2.344.592  --  --  --

31 Aralık 2012

   Sözleşme

   uyarınca nakit  3-12 ay 1 yıl-5 yıl 5 yıl ve

 Türev finansal yükümlülükler  Kayıtlı değeri akışı  3 aydan kısa arası arası üzeri

 Türev nakit girişleri   35.129.389  5.649.263  12.405.069  17.075.057  --

 Türev nakit çıkışları   (34.043.426)  (5.659.443)  (11.962.984)  (16.420.999)  --

 Türev finansal yükümlülükler,net  1.085.963  1.085.963  (10.180)  442.085  654.058

Kredi Riski

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine 
getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup, kredi riskini belli taraflarla 
yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek
yönetmeye çalışmaktadır.

Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer
almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketle-
rin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir.

Kredi riskinin yoğunlaşması Grup’un performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere
duyarlılığını göstermektedir.

Grup kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya gruplar
üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Grup ayrıca gerekli gördüğü du-
rumlarda müşterilerinden teminat almaktadır. Grup’un maksimum kredi risk tutarı konsolide finansal tablolarda 
taşımakta olduğu finansal araçların taşınan değeri kadardır.
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Kredi Riski (devam)

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi itibariyle maruz 
kalınan azami kredi riski aşağıdaki gibidir:

  Alacaklar

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

  İlişkili  İlişkili  Nakit Türev

 31 Aralık 2013 Taraf Diğer Taraf Taraf Diğer Taraf Benzerleri Araçlar Diğer

 Raporlama tarihi itibariyle

 maruz kalınan azami kredi

 riski ( A+B+C+D)

 (Not:3,5,6)  15.143.323  232.749.426  --  169.388  15.087.255  --  --

 - Azami riskin teminat, vs ile

 güvence altına alınmış kısmı  -  97.102.755  --  - -  --  --

 A. Vadesi geçmemiş ya da

 değer düşüklüğüne

 uğramamış finansal

 varlıkların net defter değeri  15.143.323  173.653.641  --  169.388  15.087.255  --  --

 B. Vadesi geçmiş ancak

 değer düşüklüğüne

 uğramamış varlıkların net

 defter değeri  --  44.376.805  --  --  --  --  --

 C. Değer düşüklüğüne

 uğrayan varlıkların net defter

 değerleri  --  14.718.980  --  --  --  --  --

 - Vadesi geçmiş (brüt defter

 değeri)  --  121.526.877  --  --  --  --  --

 - Değer düşüklüğü (-)  --  (106.807.897)  --  --  --  --  --

 - Net değerin teminat, vs

 ile güvence altına alınmış

 kısmı  --  14.718.980  --  --  --  --  --

 - Vadesi geçmemiş (brüt

 defter değeri)  --  --  --  --  --  --  --

 - Değer düşüklüğü (-)  --  --  --  --  --  --  --

 - Net değerin teminat, vs

 ile güvence altına alınmış

 kısmı  --  --  --  --  --  --  --

 D. Finansal durum tablosu

 dışı kredi içeren unsurlar  --  --  --  --  --  --  --
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Kredi Riski (Devam)

  Alacaklar

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

  İlişkili  İlişkili  Nakit Türev

 31 Aralık 2013 Taraf Diğer Taraf Taraf Diğer Taraf Benzerleri Araçlar Diğer

 Raporlama tarihi itibariyle

 maruz kalınan azami kredi

 riski ( A+B+C+D)

 (Not:3,5,6)  9.387.624 301.526.341  --  109.930  3.971.061  --  --

 - Azami riskin teminat,vs ile

 güvence altına alınmış kısmı -  103.663.609  --  -  -  --  --

 A. Vadesi geçmemiş ya da

 değer düşüklüğüne

 uğramamış finansal

 varlıkların net defter değeri  9.387.624  213.365.388  --  109.930  3.971.061  --  --

 B. Vadesi geçmiş ancak

 değer düşüklüğüne

 uğramamış varlıkların net

 defter değeri  --  74.476.888  --  --  --  --  --

 C. Değer düşüklüğüne

 uğrayan varlıkların net defter

 değerleri  -- 13.684.065  --  --  --  --  --

 - Vadesi geçmiş (brüt defter

 değeri)  -- 101.460.643  --  --  --  --  --

 - Değer düşüklüğü (-)  -- (87.776.578)  --  --  --  --  --

 - Net değerin teminat, vs

 ile güvence altına alınmış

 kısmı  --  13.684.065  --  --  --  --  --

 - Vadesi geçmemiş (brüt

 defter değeri)  --  --  --  --  --  --  --

 - Değer düşüklüğü (-)  --  --  --  --  --  --  --

 - Net değerin teminat, vs

 ile güvence altına alınmış

 kısmı  --  --  --  --  --  --  --

 D. Bilanço dışı kredi içeren

 unsurlar  --  --  --  --  --  --  --
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Kredi Riski (Devam)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle iç piyasa müşterilerin (bayiler) mal alımından doğan borçlarını vadesinde öde-
mediği ve/veya akid şartlarına riayet etmediği durumlarda tahsil edilmek üzere alınan teminatların toplam de-
ğeri 82.671.043 TL (31 Aralık 2012: 87.853.309 TL)‘dir. İhracat müşterilerimizden alınan teminatların değeri 
14.431.712 TL (31 Aralık 2012: 12.346.125 TL)’dir. Riski aşan teminatlar toplam teminat tutarlarına dahil
edilmemiştir.

Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar; alınan teminat mektupları, ipotekler, kefaletler, akreditifler, doğru-
dan borçlanma sistemi vasıtasıyla tahsilat ve alacak sigortalarından ibarettir.

Güvence olarak elde bulundurulan teminatların dökümü şöyledir:

 İç Piyasa müşterilerinden alınan teminatlar  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Alınan teminat mektupları  51.638.107  49.738.517

 Alınan ipotekler  1.032.936  38.114.792

  

  82.671.043  87.853.309

 İhracat Müşterilerinden Alınan Teminatlar  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Akreditif  2.732.467  2.436.067

 Teminat mektubu  --  206.526

 Alınan kefaletler ve ipotekler  715.409  729.469

 Alacak sigortası  10.983.836  9.064.063

  14.431.712  12.436.125

Alacakların yaşlandırma analizi, faturaların orjinal vadelerine göre hazırlanmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 2012 ta-
rihleri itibariyle,vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacakların vadelerine göre detayı şöyledir:

  Alacaklar

 31 Aralık 2013

  Ticari Diğer Bankalardaki Türev

  Alacaklar Alacaklar Mevduat Araçlar Diğer

 Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş  11.236.696 -- -- -- --

 Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş  13.894.184 -- -- -- --

 Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş  6.236.572 -- -- -- --

 Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş  13.009.353 -- -- -- --

 Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş  -- -- -- -- --

 Toplam  44.376.805 -- -- -- --

 Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  42.764.053 
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAM)

Kredi Riski (Devam)

  Alacaklar

 31 Aralık 2012

  Ticari Diğer Bankalardaki Türev

  Alacaklar Alacaklar Mevduat Araçlar Diğer

 Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş  21.148.229 -- -- -- --

 Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş  26.575.611 -- -- -- --

 Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş  16.587.212 -- -- -- --

 Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş  10.165.836 -- -- -- --

 Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş  -- -- -- -- --

 Toplam  74.476.888 -- -- -- --

 Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  60.926.569 

Sermaye Riski Yönetimi

Grup’un sermaye yönetiminin temel amaçlarından biri kısa, orta ve uzun vadede nakit akışını planlamaktır. Bu 
kapsamda Grup, dış kaynaklı borçlarının özsermayesine oranını sürekli olarak takip etmektedir.

  31 Aralık 2013  31 Aralık 2012

 Toplam borçlar  452.695.649  478.283.090

 Eksi: Nakit ve nakit benzerleri  (18.960.628)  (7.784.499)

 Net yükümlülükler  433.735.021  470.498.591

 Özsermaye  51.236.427  44.141.424

 Toplam özsermaye  51.236.427  44.141.424

 Toplam sermaye ve net yükümlülükler  484.971.448  514.640.015

 

 Net yükümlülükler / (Sermaye+Net Yükümlülükler)  89%  91%

29. FİNANSAL ARAÇLAR

Gerçe¤e Uygun De¤er

Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli 
taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal 
aracın rayiç değerini en iyi yansıtan değerdir. Finansal enstrümanların tahmini rayiç değerleri Grup tarafından 
mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metodları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, rayiç değerin belirlenme-
si için piyasa bilgilerinin yorumlanmasında tahminler kullanmak gereklidir.

Yabancı para cinsinden olan finansal varlıklar ve yükümlülükler raporlama tarihindeki piyasa fiyatlarına yaklaşan 
döviz kurlarından çevrilmiştir.

Aşağıdaki metodlar ve varsayımlar rayiç değeri belirlemenin mümkün olduğu durumlarda her bir finansal aracın 
rayiç değerini tahmin etmekte kullanılmıştır.
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29. FİNANSAL ARAÇLAR (DEVAM)

Finansal Varlıklar

Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı, hazır değerlerin artı tahakkuk etmiş
faizleri ile diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari 
alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu 
düşünülmektedir.

Finansal Yükümlülükler

Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin taşındıkları de-
ğere yaklaştığı düşünülmektedir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği 
için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiği düşünülmektedir.

Gerçe¤e uygun de¤er ölçümünün sınıflandırılması

Asağıdaki tabloda gerceğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir. Sevi-
yelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;

Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar
aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (gözlemlenebilir 
nitelikte olmayan veriler).

Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.

 Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar  Seviye 1  Seviye 2  Seviye 3

 Türev finansal varlıklar 4.598.308

 Türev finansal yükümlülükler (1.251.195)

Rayiç değer ölçümleri hiyerarşi tablosu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.

 Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal yükümlükler  Seviye 1  Seviye 2  Seviye 3

 Türev finansal yükümlülükler  1.085.963

30. RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.
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1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM  
BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.07.2003 
tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 
2003’de kamuya açıklanmış olan ‘Kurumsal Yönetim İlke-
leri’nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka 
açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açı-
sından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini 
ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından 
benimsenmiştir. SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 
sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul’da işlem 
gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından 
başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet 
sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyu-
muyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. 
Buna göre Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.’nin  (“De-
mirDöküm” veya “Şirket”), 2004 yılından itibaren faaliyet 
raporuna ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda 
yeni bilgiler eklenmiştir.  İlkelere tam olarak uyum sağ-
lanamayan hususlar konusunda çalışmalara devem edil-
mektedir.    1999 yılında yayımlanan “OECD Kurumsal Yö-
netim İlkeleri” 2004 yılında revize edilmiş, SPK’da “2004 
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile SPK “Kurumsal 
Yönetim İlkeleri” arasındaki uyumu sağlamak amacıyla 
kendi ilkelerini güncellemiştir.  3.1.2014 tarihinde Res-
mi Gazete’de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ile kapsamlı 
değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden 
düzenlendi.  Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. 2013 yılı 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, II-17.1 sayılı 
Tebliğ’deki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda ha-
zırlandı.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ    

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Görevleri

DemirDöküm’ de gerek mevcut gerekse potansiyel pay 
sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, 
yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması 
ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların 
yürütülmesi için “Yatırımcı İlişkileri Birimi”  oluşturul-
muştur ve pay sahipleri ile ilişkiler bu birim vasıtasıyla 
yürütülmektedir. 

2013 Yılında pay sahiplerinden gelen sorulara ilişkin 
gerekli prosedür takip edilmiştir 
Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar 
yer alır;
* Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve 
güncel olmasının sağlanması,
* Mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve hissedarların 
Şirket faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yö-
nelik bilgilendirilmesi,
* Şirketimiz hakkında araştırma yapan analistler ve 
araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, 
* Pay sahiplerinin DemirDöküm hakkında bilgi alabile-

ceği internet sitesi, faaliyet raporu, vb. iletişim araç-
larının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin 
en doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
* Genel kurul toplantılarının sonuçlarıyla ilgili raporla-
rın internette yayınlanmasının sağlanması, 
* Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuat, ana 
sözleşme ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun ol-
masının sağlanması 
* Yatırımcı ilişkileri birimine iletilen yatırımcı soruların 
ticari sır niteliğindeki bilgiler saklı kalmak kaydıyla en 
kısa sürede cevaplanması.
* Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözet-
mek ve izlemek

2.2. Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumluları:

Yönetim Kurulu Üyesi: Alper AVDEL
Tel       : 0216 516 20 00
Faks    : 0216 516 20 01
E- mail : alper.avdel@demirdokum.com.tr

Finansman Yöneticisi:  Seden HIZARCIOĞLU
Tel       : 0216 516 20 40
Faks    : 0216 516 20 01
E- mail : seden.hizarcioglu@demirdokum.com.tr

Bütçe & Raporlama Yöneticisi : Hasan Melih EREN
Tel       : 0216 516 20 45 
Faks    : 0216 516 20 01
E- mail : hasan.eren@demirdokum.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kul-
lanımı

3.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kulla-
nım Esasları

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkı-
nın kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır 
niteliğindekiler dışında pay sahipliği haklarının sağlıklı 
olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgiler pay sa-
hipleri ile paylaşılmaktadır. 

Sürekli güncellenen internet sitesinde (www.demirdo-
kum.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde hem güncel 
hem de geçmişe dönük olarak pay sahiplerini ilgilen-
diren her türlü bilgiye Türkçe ve İngilizce dillerinde 
ulaşmak mümkündür. Internet sitemizde kamuya du-
yurulan bilgiler “Şirket Internet Sitesi ve İçeriği” başlığı 
altında detaylı şekilde sunulmuştur.

3.2. 2013 Yılında Bilgi Edinme Talepleri

Yatırımcı İlişkileri Birimine intikal eden sorular, gizli ve 
ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili 
olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek 
telefon gerekse de yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. 

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına 
ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.  2013 yılı içinde 
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yatırımcılardan bilgi ve özel denetçi atanması talebi 
gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Ser-
maye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 
dikkate alınarak TTK ve SPK kuralları çerçevesinde, 
pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına 
imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

4.1. 2013 yılında yapılan Genel Kurullar

Şirketin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 18 Ha-
ziran 2013 tarihinde yapılmıştır. 

2013 yılında, Olağanüstü Genel Kurulu’muz gerçekleş-
memiştir.  

Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak yapıl-
maktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya ta-
rafından izlenebilmektedir. Genel Kurulumuz Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde yapılmak-
tadır.  Ana sözleşmemizde özel nisap düzenlemesi ya-
pılmamıştır.  

Genel kurul sonunda hazır bulunanlar cetveli ve toplan-
tı tutanağı Borsa İstanbul ve TTG ile birlikte şirketimiz 
internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

4.2. Davet ve İlanlar

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu 
(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana sözleş-
mesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmak-
tadır. Genel kurul toplantısının yapılması için Yönetim 
Kurulu kararı alındığı anda Borsa İstanbul ve SPK’ya 
açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen 
usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme 
dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplan-
tı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.  
Bu ilan www.demirdokum.com.tr adresinde yer alan 
internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
(KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve E-Genel 
Kurul Sistemi’nde yayınlanmaktadır.  Tüm bildirimler-
de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaktadır.  

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilan-
ları ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması ge-
reken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki 
hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine du-
yurulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortak-
lık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şir-
ket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir im-
tiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklık-
larının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya ge-
lecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini 
önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki 
değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile deği-
şikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap döne-
mine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu 
üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve 
değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday 
gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
d) Pay sahiplerinin, SPK’nın ve/veya şirketin ilgili oldu-
ğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme mad-
de konulmasına ilişkin talepleri,
e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması duru-
munda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas söz-
leşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile 
ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday göste-
rilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yü-
rüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin 
ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, 
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişile-
rin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket 
faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkın-
da bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten 
sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya 
açıklanır.  

4.3. Oy Kullanma Yöntemleri

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü, inter-
net sitesinde  pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel kurul toplantısında vekaletname yoluyla ken-
disini temsil ettirecek pay sahipleri için vekaletname 
örneği internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına 
sunulmaktadır.

4.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Genel Kurula katılabilecek pay sahipleri Merkezi Kayıt 
Kuruluşu nezdinde tutulan pay sahipleri çizelgesine 
göre belirlenir. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, Ge-
nel Kurul Blokaj Listesi Toplantı’dan 1 önceki günün 
akşamı düzenlenir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız ise 
vekaletlerini şirket merkezimiz ile www.demirdokum.
com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin 
edebilecekleri vekalet formu örneğine uygun olarak ha-
zırlayıp imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini 
şirket merkezimize ibraz ederek genel kurulda temsil 
edilebilmektedirler. 

Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay 
sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlan-
maktadır.
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18 Haziran 2013 tarihli genel kurul toplantımızda pay 
sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep 
gelmemiştir.

4.5. Toplantı Tutanakları

Toplantı tutanaklarına www.demirdokum.com.tr adresin-
deki internet sitemizden ulaşılabilmektedir.

4.6. Özellikli İşlemler
 
Şirketin sermaye ve yönetim yapısında değişiklik mey-
dana getiren birleşme ve bölünme gibi önemli nitelikte 
işlemlere ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından veril-
mektedir. SPK mevzuatı uyarınca önemli nitelikteki 
işlemlerle ilgili olarak 2013 yılında yapılan Olağan Ge-
nel Kurul toplantısında, Ana sözleşme değişikliği ile 
önemli nitelikteki işlemlerde uygulanacak genel kurul 
nisabı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili 
maddesine atıf yapılmıştır. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana söz-
leşmemizde hiç bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortak-
larımız arasında DemirDöküm’ün iştiraki olan başka 
tüzel kişi yer almamaktadır.  Birikimli oy yöntemine yer 
verilmemiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı 

Şirketimiz kâr dağıtım politikası sermaye piyasası mev-
zuatı ve ana sözleşmemizde yer alan hükümler çerçe-
vesinde genel kurulda belirlenmektedir.

Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlke-
leri’nde öngörülen detayları içeren yıllık kar dağıtım 
önerisi faaliyet raporunda yer almakta, genel kurulda 
ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım ta-
rihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler 
ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya du-
yurulmaktadır.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye 
Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzu-
at, ana sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi ile 
Şirketimizin Kar Dağıtımı Politikası çerçevesinde kar 
dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımı olması durumunda; kar dağıtımının belir-
lenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketi-
miz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinim-
leri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit 
durumu dikkate alınmaktadır. 

Kar dağıtımı olması durumunda; ilke olarak, Sermaye 
Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağım-
sız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan 
net dönem karı esas alınarak dağıtılır. 

Kar dağıtımı olması durumunda; yukarıdaki esaslara 
göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin 
%5’inden az olması halinde kar dağıtımı yapılmaz.

Kar dağıtımı olması durumunda; genel kurulda alına-
cak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı 
nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği 
gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde 
de belirlenebilir.

Kar dağıtımı olması durumunda; kar dağıtım politikası 
çerçevesinde, temettü, ilgili hesap dönemi itibariyle 
mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Ana söz-
leşmemizde kar katılımına ilişkin hiçbir imtiyaz bulun-
mamaktadır.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe 
devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıt-
layan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim 
Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bölü-
müdür.  Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının geniş-
letilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını 
etkileyebilecek; her türlü bilgi güncel olarak elektronik 
ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Yönetim Kurulu Üyesi : Alper AVDEL
Tel       : 0216 516 20 00
Faks    : 0216 516 20 01
E- mail : alper.avdel@demirdokum.com.tr

Şirketimiz, 2013 yılında gerçekleştireceği Olağan Ge-
nel Kurul öncesi oluşturduğu bilgilendirme politikasını 
pay sahiplerini Olağan Genel Kurul’da bilgilendirmiştir.  
İlgili politika şirketin internet sitesinde de yayımlan-
maktadır 2014 yılında söz konusu politikada bir deği-
şiklik yapılması düşünülmemektedir. 

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde, Şirketimize ilişkin olarak SPK düzenlemele-
ri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının toplam 
adedi 12, tüm bildirimlerin adedi 61’dir. Şirketimiz 
yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB 
dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekme-
mektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördü-
ğü süreçte yapıldığından SPK tarafından ek açıklama 
istenmemiş ve yaptırım uygulanmamıştır. 

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

DemirDöküm internet sitesinde (www.demirdokum.
com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak hem güncel hem de 
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geçmişe dönük olarak aşağıdaki bilgiler yer almakta-
dır: 

• Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
• Vizyon ve ana stratejiler
• Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket üst yönetimi hak-
kında bilgi 
• Şirketin organizasyonu ve son durum itibari ile or-
taklık yapısı
• Değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetele-
ri’nin numara ve tarihlerine ilişkin bilgi ile beraber Şir-
ket Ana Sözleşmesi’nin son hali 
• Ticaret sicil bilgileri
• Yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablolar ve 
raporlar, finansal bilgiler, göstergeler ve analiz rapor-
ları 
• SPK Özel Durum Açıklamaları
• Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem 
konuları hakkında açıklamalar
• Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
• Vekaletname örneği
• Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
• Sıkça sorulan sorular ve cevaplar.

Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek 
önemli yönetim kurulu kararları özel durum açıklaması 
ile kamuoyuna duyurulur. 

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahip-
lerinin Açıklanması

DemirDöküm sermaye yapısı internet sitemizde, faali-
yet raporlarımızda ve ilgili belgelerde yayınlanmaktadır. 

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişi-
lerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki 
dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden 
öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat et-
mesine çok önem verilmektedir.  

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler 
dışında bilinmesi Şirket’çe arzu edilmeyen, ticari sır 
olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak 
kabul edilir. Tüm çalışanlar DemirDöküm’de çalışırken 
ve sonrasında Şirket Bilgisini korurlar, doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanmazlar. 

Hiçbir DemirDöküm çalışanı görevi nedeniyle içeriden 
aldığı bilgilere dayanarak DemirDöküm’e ait hisse se-
netlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette 
bulunamaz. 

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin 
ayrı bir liste açıklanmamaktadır. Ancak bu konumda 
olabilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöne-
ticiler hakkında bilgi faaliyet raporlarında ve internet 
sitemizde mevcuttur.

 BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

13.1. Genel Olarak Menfaat Sahipleri

Şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgi-
lendiren hususlarda çeşitli araçlar kullanılarak bilgi-
lendirilmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek 
yapılan basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile 
verilen demeçlerle yapılmakta; çalışanlarla ise çeşitli 
organizasyonlar vasıtasıyla bir araya gelinerek bilgi ak-
tarımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sa-
hiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak 
verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın 
açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme 
politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece 
pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgi-
lendirilmesi amaçlanmaktadır.

13.2. Çalışanların Bilgilendirilmesi

Topluluk çapında çalışanlarımızın erişimi olan intrane-
timizde önemli duyurular, yönetim değişiklikleri ve ba-
sın açıklamaları yayınlanmaktadır. Ayrıca, bazı önemli 
duyurular ve Şirket üst yönetiminin mesajları elektro-
nik posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

13.3. Bayilerin Bilgilendirilmesi

Bunların yanında bayilerimizle düzenli olarak her se-
ferinde farklı bir ilde olmak üzere toplantılar düzen-
lenmektedir. Bu toplantılara üst düzey yöneticiler 
katılmakta ve bayilerimize Şirketimizdeki güncel ge-
lişmelerle ilgili bilgi verilmekte ve bayilerimizin fikirleri 
alınmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Şirket çalışanlarının talep, şikayet ve yönetime ilişkin 
önerilerini bildirmeleri için internet üzerinden kendileri-
ne olanak tanınmış olup ayrıca Şirketimiz yıl içerisin-
de hem bayileri hem de tedarikçileriyle geniş kapsamlı 
toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri 
sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde bayilerimizin 
ve tedarikçilerimizin önerileri üzerinde çalışmalar yapıl-
maktadır.

İş yasaları çerçevesinde menfaat sahiplerinin yöneti-
me katılımı sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimizde 2013 yıl sonu itibari ile 635 işçi ve 468 
memur olmak üzere toplam 1.103 kişi çalışmakta-
dır. İnsan kaynakları politikası kapsamında, personel 
alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı 
olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak 
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amacımız;

Doğru işe doğru insan
Eşit işe eşit ücret
Başarıya bağlı liyâkat
Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinlikleri-
ni sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında ka-
lıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen 
insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle 
tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

İş yasaları çerçevesinde çalışan temsilcisi bulunmak-
tadır. Ayrımcılık nedeni ile çalışanlardan herhangi bir 
şikayet alınmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında 
Bilgiler  

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşte-
ri memnuniyeti öncelikli  ve vazgeçilmez hedefimizdir. 
Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip 
edilmektedir.

17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

DemirDöküm, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki 
genel yaklaşımlarını, Vaillant Grubu’nun bu konudaki 
öncü fikirlerini temel alarak sürdürmektedir. Bu doğ-
rultuda kuruluşundan bu yana, içinde geliştiği ve büyü-
düğü toplumdan aldığı gücü ve yarattığı birikimi, aynı 
topluma katkı sağlayacak ve değer yaratacak projeler 
ile faydaya dönüştürmek için çalışmaktadır.

Şirketimizde devam etmekte olan bir sosyal sorum-
luluk projesi yoktur. Çevreye verilen zararlara ilişkin 
açılmış herhangi bir dava yoktur. Yasaların talep ettiği 
gerekli raporlar alınmıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Ba-
ğımsız Üyeler

Ana Sözleşmeye göre Şirketin işleri, Genel Kurul ta-
rafından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yö-
netim Kurulu tarafından yürütülür.  Dönem içerisinde 
Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde 
Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükümleri uy-
gulanır.  Şirketin Yönetim Kurulu 2013 yılı için on bir 
üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yap-
malarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına imkan 
sağlayacak şekilde belirlenmektedir.  

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirket konusuna 
giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve 
bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri husu-

sunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel 
Kurul’dan onay alınmaktadır. 

Şirketimizin 2013 yılında yapılan genel kurul toplan-
tısından sonra, seçilen yönetim kurulu 15 Temmuz 
2013 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmıştır. 
Yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Dr. Carsten Voigtländer başkan, 
Dr. Dietmar Jürgen Meister başkan yardımcısı, Dr. 
Axel Busch, Dr. Carsten Stelzer, Alper Avdel, Erdem 
Ertuna, Mehmet Semih Şenol, Miguel Gastearena ve 
Vaillant GmbH üye olarak belirlenmiştir. Tüzel kişi üye 
Vaillant GmbH, Dr. Stefan Borchers tarafından temsil 
edileceğini beyan etmiştir.   Mehmet Ertuğrul Hataylı 
bağımsız üye, Dr. Markus C. Slevogt bağımsız üye ola-
rak belirlenmiştir. Ancak Mehmet Semih Şenol’un Yö-
netim Kurulu’ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle 
17.02.2014 tarihinde bir sonraki genel kurul toplantı-
sına kadar görev yapmak üzere Recep Gürhan Çoban 
atanmış; Dr. Carsten Stelzer’ın Yönetim Kurulu’ndaki 
görevinden istifa etmesi sebebiyle de yönetim kurulu-
nun 25.04.2014 tarihli kararı ile bir sonraki genel ku-
rul toplantısına kadar görev yapmak üzere Dr. Norbert 
Schiedeck atanmıştır.

18.1. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve nitelikleri aşağıda yer al-
maktadır.

Dr. Carsten Voigtlander Yönetim Kurulu 
  Başkanı
Dr. Dietmar Jürgen Meister
  Yönetim Kurulu 
  Başkan Yardımcısı
Dr. Norbert Schiedeck Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Stefan Borchers 
tarafından temsil edilen 
Vaillant GmbH Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Axel Busch Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Avdel Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Gürhan Çoban Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Ertuna Yönetim Kurulu Üyesi
Miguel Angel Gastearena 
Larrea Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Markus C. Slevogt Bağımsız Üye
Mehmet Ertuğrul Hataylı Bağımsız Üye

18.2. Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri 

Şirketimizin 31 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu Top-
lantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Meh-
met Semih Şenol’un istifasının kabulüne ve yerine ilk 
genel kurula kadar görev yapmak üzere Recep Gürhan 
Çoban’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve 
ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş-
tir.

Şirketimizin 2013 yılında yapılan genel kurul toplan-
tısından sonra, seçilen yönetim kurulu 15 Temmuz 
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2013 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmıştır. 
Yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yönetim 
Kurulu Üyelerinden Dr. Carsten Voigtländer başkan, 
Dr. Dietmar Jürgen Meister başkan yardımcısı, Dr. 
Axel Busch, Dr. Carsten Stelzer, Alper Avdel, Erdem 
Ertuna, Mehmet Semih Şenol, Miguel Gastearena ve 
Vaillant GmbH üye olarak belirlenmiştir. Tüzel kişi üye 
Vaillant GmbH, Dr. Stefan Borchers tarafından temsil 
edileceğini beyan etmiştir.   Mehmet Ertuğrul Hataylı 
bağımsız üye, Dr. Markus C. Slevogt bağımsız üye ola-
rak belirlenmiştir. Ancak Mehmet Semih Şenol’un Yö-
netim Kurulu’ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle 
17.02.2014 tarihinde bir sonraki genel kurul toplantı-
sına kadar görev yapmak üzere Recep Gürhan Çoban 
atanmış; Dr. Carsten Stelzer’ın Yönetim Kurulu’ndaki 
görevinden istifa etmesi sebebiyle de yönetim kurulu-
nun 25.04.2014 tarihli kararı ile bir sonraki genel ku-
rul toplantısına kadar görev yapmak üzere Dr. Norbert 
Schiedeck atanmıştır.

18.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında 
Görev Almaları

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev 
veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulun-
mamaktadır.  Özellikle Vaillant Grubu yöneticilerinin iş 
deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuru-
lu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırma-
ya ihtiyaç duyulmamaktadır. 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlaya-
cak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu üye-
lerinde aranan temel nitelikler SPK ilkelerinde geçen 
niteliklere uygundur. Yönetim kurulu üyeliğine yüksek 
bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe 
ve geçmişe sahip olan kişiler arasından seçildiğinden, 
Ana Sözleşmemizde bu yönde özel bir hüküm eklen-
mesine şimdiye kadar gerek görülmemiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik He-
defi

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirle-
nen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından de-
ğerlendirilmektedir. 

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmaları De-
netimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetler. 

21.1.Denetim Komitesi
 
Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uy-
gun şekilde, en az 2 üyeden oluşmaktadır ve üyelerin 
tamamı bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Denetim 
Komitesi temel olarak şirketin muhasebe sistemi, fi-
nansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız de-

netimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin 
işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar ve bununla 
birlikte mevzuat gereğince yerine getirmesi gereken 
görevlerini yerine getirir.  Denetim Komitesi bağımsız 
denetim kuruluşunun seçimi ve sözleşme sürecinin 
yürütülmesi konusunda yetkilidir; 2014 yılı için de ba-
ğımsız denetim kuruluşu önerisini 25.04.2014 tarihli 
kararı ile Yönetim Kurulu’na bildirmiştir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yet-
ki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şir-
ketin Ana Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Şirketin imza 
sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. 

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve 
Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmekte-
dir. 

23.1. Gündemin Belirlenmesi ve Toplantıya Çağrı

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Ana 
Sözleşmesi’nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağ-
lanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket 
üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilme-
siyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu 
üyelerinden herhangi birisinin belirli bir konuya ilişkin 
karar alınması hususunu Şirket üst yönetimine bildir-
mesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirket faaliyet 
konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yap-
maları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilme-
leri ile ilişkili olarak 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Ge-
nel Kurul’da Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran 
pay sahiplerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. 
Maddelerinde öngörülen yasaklı işlemleri yapabilmele-
ri için yetki ve onay verilmiştir. 

25. Etik Kurallar

Halihazırda Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalı-
şanları için etik kurallar oluşturulması için çalışmalar 
devam etmekte olup, 2014 yılı içinde tamamlanacak-
tır. Oluşturulacak etik kuralların Vaillant Grup Şirketleri 
tarafından uygulanmakta olan kurallar ile uyumlu ol-
ması amaçlanmaktadır.  Etik kurallar şirketin internet 
sitesinde de yayımlanacaktır.  

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin 
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin 02.07.2012 tarihli ve 2012/15 numaralı 
kararı ile Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken 
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Saptanması Komiteleri kurulmuştur. Riskin Erken Sap-
tanması Komitesi’nde üye değişiklikleri yapılmasıyla 
birlikte komite üyelerimiz aşağıdaki şekilde son şeklini 
almıştır.

Kurumsal Yönetim Kömitesi Görevi 
Mehmet Ertuğrul Hataylı Başkan
Dr. Carsten Voigtlander Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister  Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Dr. Markus C. Slevogt Başkan
Alper Avdel Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister  Üye

Denetim Komitesi
Dr. Markus C. Slevogt Başkan
Mehmet Ertuğrul Hataylı Üye

27. Yönetim Kurulu’na sağlanan mali haklara 
ilişkin bilgi

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen hu-
zur hakkı dışında başkaca bir mali hak tanınmamak-
tadır.  
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1 OCAK-31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ 
TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER 

RAPORU

İşbu Bağlılık Raporu (“Rapor”), Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) 195. maddesi kapsamında aşa-
ğıda 1.a bölümünde bir hâkim şirket olarak değerlendirilecek Vaillant GmbH’a (“Hâkim Şirket”) aynı 
madde kapsamında bağlı şirketi olan Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ.’nin (“Şirket”) 01 Ocak 2013- 
31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
Madde 195 vd. yer alan Şirketler Topluluğu hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. Raporu, Şirket Yönetim 
Kurulu’nun bilgi ve görüşlerine sunarız.

İçindekiler

1. Şirket’in dâhil olduğu Şirketler Topluluğu hakkında bilgiler
2. Şirket’in Hâkim Şirket ile yaptığı hukuki işlemlere ilişkin açıklamalar
3. Şirketin diğer Bağlı Şirket/Şirketler yararına yaptığı hukuki işlemlere ilişkin açıklamalar 
4. Sonuç

1. Şirket’in dâhil olduğu Şirketler Topluluğu hakkında bilgiler

a-) Şirket’in pay sahipleri ve pay oranları aşağıda gösterilmektedir:

 Pay Sahibi’nin Adı/Unvanı Pay Adedi Pay Bedeli (TL) Oy Hakkı (%)

 1. Vaillant Saunier Duval Iberica SL 5.194.035.715 51.940.357,15 %96,19

 2. Halka açık kısım 205.964.285 2.059.642,85 %3,81

 Toplam 54.000.000.000 54.000.000 %100,00

Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.’nin hakim ortağı %96,19 pay ile Vaillant Saunier Duval Iberica 
SL’dir. Vaillant Saunier Duval Iberica SL, Vaillant GmbH’ın bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermekte-
dir.  Bu bağlamda hakim şirket Vaillant GmbH’dır. 

b-) Şirketler Topluluğuna dâhil olan diğer Bağlı Şirketler hakkında bilgiler:
Vaillant GmbH, Vaillant Grup’a bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Bu çerçevede, bu rapor Vail-
lant Grup’a bağlı şirketler ile ilişkiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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1 OCAK-31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ 
TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER 

RAPORU
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2. Şirket’in Hâkim Şirket ile yaptığı hukuki işlemlere ilişkin açıklamalar

a-) Kredi garantörlüğü

Şirket, 30 Temmuz 2008 tarihinde Vaillant GmbH tarafından  ihraç edilen  bonolardan; 15 Ağustos 
2016 vadeli anapara tutarı 60.000.000 ABD Doları olan; 15 Ağustos 2016 vadeli anapara tutarı 
33.020.000 Avro olan, 15 Ağustos 2018 vadeli anapara tutarı 27.510.000 Avro olan, 15 Ağustos 
2021 vadeli anapara tutarı 27.510.000 Avro olan bonolar  için  iştirak garantörü olmayı taahhüt et-
miştir. İlgili taahhüdün 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam tutarı 386.587.460 TL dir. (31 Aralık 
2012: 313.999.668TL)

Şirket, 30 Temmuz 2008 tarihinde  Vaillant Management Limited tarafından ihraç edilen ve Vaillant 
GmbH tarafından garanti verilen bonolardan; 15 Ağustos 2016 vadeli  anapara tutarı 26.010.000 
İngiliz Sterlini  olan, 15 Ağustos 2018 vadeli  anapara tutarı 27.100.000 İngiliz Sterlini  olan,  15 
Ağustos 2021 vadeli anapara tutarı 27.100.000 İngiliz Sterlini olan bonolar için 15 Ağustos 2006 
tarihli Bono Alım Sözleşmesi’ne ilişkin olarak  İştirak Garanti Sözleşmesi imzalamak sureti ile “İştirak 
Garantörü” olmuştur. İlgili taahhüdün 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam tutarı 281.649.394 TL’dir  
(31 Aralık 2012: 230.266.868TL).

Şirket, 10 Kasım 2010 tarihinde, Vaillant GmbH’ın Avrupa Yatırım Bankasından kullanmış olduğu 
75.000.000 Avro tutarlı kredinin tamamına, İştirak Garanti Sözleşmesi imzalamak suretiyle “İştirak 
Garantörü” olmuştur. İlgili taahhüdün 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile toplam tutarı 220.237.500 TL’dir 
(31 Aralık 2012: 211.653.000 TL).

d-) Diğer İşlemler
 
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıkla-
malar 27  nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

3. Şirketin diğer Bağlı Şirket/Şirketler yararına yaptığı hukuki işlemlere ilişkin açıklamalar

a-) Hukuki davalar

Yoktur.

4. Sonuç

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi 
uyarınca, Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş fa-
aliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzen-
lemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Türk Demirdöküm 
Fabrikaları AŞ’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 27 numaralı 
finansal rapor dipnotlarında yer almaktadır.

13 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen raporda “Türk Demirdöküm Fabrikala-
rı’nın hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 
işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve 
şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan 
veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerekti-
recek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmektedir.
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