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Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Sınırlı Olumlu

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN
01.01.2011  30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na 
Sönmez Filament Sentetik  İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.nin ve  iştiraklerinin 30.06.2011  tarihi  itibariyle özkaynak yöntemine göre hazırlanan ve ekte yer
alan  bilançosunu,  aynı  tarihte  sona  eren  döneme  ait  gelir  tablosunu,  öz  sermaye  değişim  tablosunu  ve  nakit  akım  tablosunu,  önemli  muhasebe
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
İşletme yönetimi  finansal  tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan  finansal  raporlama standartlarına göre hazırlanması  ve dürüst bir  şekilde
sunumundan  sorumludur.  Bu  sorumluluk,  finansal  tabloların  hata  ve/veya  hile  ve  usulsüzlükten  kaynaklanan  önemli  yanlışlar  içermeyecek  şekilde
hazırlanarak,  gerçeği  dürüst  bir  şekilde  yansıtmasını  sağlamak  amacıyla  gerekli  iç  kontrol  sisteminin  tasarlanmasını,  uygulanmasını  ve  devam
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz,  yaptığımız  bağımsız  denetime  dayanarak  bu  finansal  tablolar  hakkında  görüş  bildirmektir.  Bağımsız  denetimimiz,  Sermaye  Piyasası
Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin,
finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir. 

Bağımsız  denetimimiz  finansal  tablolardaki  tutarlar  ve  dipnotlar  ile  ilgili  bağımsız  denetim  kanıtı  toplamak  amacıyla,  bağımsız  denetim  tekniklerinin
kullanılmasını  içermektedir.  Bağımsız  denetim  tekniklerinin  seçimi,  finansal  tabloların  hata  ve/veya  hileden  ve  usulsüzlükten  kaynaklanıp
kaynaklanmadığı  hususu  da  dahil  olmak  üzere  önemli  yanlışlık  içerip  içermediğine  dair  risk  değerlendirmesini  de  kapsayacak  şekilde,  mesleki
kanaatimize  göre  yapılmıştır.  Bu  risk  değerlendirmesinde,  işletmenin  iç  kontrol  sistemi  göz  önünde  bulundurulmuştur.  Ancak,  amacımız  iç  kontrol
sisteminin  etkinliği  hakkında  görüş  vermek  değil,  bağımsız  denetim  tekniklerini  koşullara  uygun  olarak  tasarlamak  amacıyla,  işletme  yönetimi
tarafından  hazırlanan  finansal  tablolar  ile  iç  kontrol  sistemi  arasındaki  ilişkiyi  ortaya  koymaktır.  Bağımsız  denetimimiz,  ayrıca  işletme  yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun
değerlendirilmesini içermektedir. 

Görüşümüze  göre,  ilişikteki  finansal  tablolar,  Sönmez  Filament  Sentetik  İplik  ve  Elyaf  Sanayi  Anonim Şirketi  ve  iştiraklerinin  30 Haziran  2011  tarihi
itibariyle  özkaynak  yöntemine  göre  finansal  durumunu,  aynı  tarihte  sona  eren  döneme  ait  finansal  performansını,  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca
yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Bursa, 26.08.2011 

GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Seracettin ÖZAĞAÇ 
Sorumlu Ortak Başdenetçi

   Nakit Akım Tablosu

   Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Konsolide
Dönem   30.06.2011 30.06.2010
Raporlama Birimi   TL TL
       
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Net dönem karı\zararı ()   1.240.427 1.451.959
Düzeltmeler      
Amortisman (+) 1718 568.174 1.028.561
Kıdem tazminatındaki değişim () 24 1.026 70.847
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim () 35 259.557 746.413
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net ()      
Faiz gideri (+) 33 9.049 16.136
Faiz geliri () 32 575.183 394.715
İştirak satışları (+)      
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+)      
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)      
Finansal varlıklar makul değer farkları (+) 31    
Konsolidasyon gelirleri () 31    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların kar/zararındaki paylar 31 277.633 535.469
Finansal Varlıklar bedelsiz hisse senedi edinimleri() 7   10.800
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı   1.255.417 672.679
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar () 1011 92.427 2.259.814
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış () 10 19.450 7.966
Stoklardaki azalış (+) 13 148.041 988.524
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) 26 45.344 24.207
Diğer duran varlıklardaki artış (+) 26 154  
Ticari borçlardaki artış (+) 10 214.891 425.519
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+) 10 4.079 100.677
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+) 1126 97.478 281.103
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit   1.029.531 3.415.131
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
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Maddi varlık satın alımları () 18 62.988 429.998
Maddi olmayan varlık satın alımları ()      
Maddi varlık satışı (+) 18 13.383 218.751
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit   49.605 211.247
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI      
Faiz ödemeleri () 33 9.049 16.136
Alınan faizler (+) 32 575.183 394.715
Banka kredilerindeki artış (+) 8   87.697
Faktoring borçlarındaki artış (+)      
Finansal kiralama borçlarındaki azalış ()      
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış 9    
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit   566.134 466.276
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış   1.546.060 3.670.160
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 14.326.382 8.847.917
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 15.872.443 12.518.076


