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Aç›l›fl ve Divan Teflekkülü.

Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda Divana yetki verilmesi.

‹dare Meclisi Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi.

Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar hakk›nda bilgi sunulmas›.

2008 y›l› Bilanço ve Kar/Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile kar da¤›t›m›yla ilgili teklifin görüflülerek

kabulü veya reddi.

‹dare Meclisi Azalar› ile Denetçilerin, fiirketin 2008 y›l› faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri.

‹dare Meclisi Azalar› ile Denetçilerin ücret ve Huzur Haklar›n›n tesbiti.

Dönem içinde ‹stifaen ayr›lm›fl bulunan ‹dare Meclisi Azalar›n›n yerine yap›lan atamalar›n onaylanmas›.

Görev süreleri sona ermifl olan ‹dare Meclis Azalar› seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.

‹dare Meclisi’nce belirlenen ba¤›ms›z d›fl denetleme kuruluflunun onay›.

‹dare Meclisi Baflkan ve Azalar›na Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. nci maddelerinde yaz›l› muameleleri

yapabilme izni verilmesi.
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Philippe D’adhemar
Aza

(31.03.2006 - 16.03.2009)

Greg C. Gibson
Aza

(16.03.2009 Tarihinden ‹tibaren)

Oliver Taudien
Aza

Murakıplar

Nedim Bozfak›o¤lu

Ömer Tanr›över

Genel Müdür

Y. Tu¤rul Ar›kan

Metin Reyna
Aza

Hakan Akbafl
Aza

Ahmet Cemal Dördüncü
Başkan

Paul Brown
Başkan Yardımcısı

İDARE MECLİSİ
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De¤erli Ortaklar›m›z,

fiirketimizin 2008 y›l›na ait Faaliyet Raporu, Gelir Tablosu, Bilanço ve Denetim Raporlar›n› inceleme ve

onaylar›n›za sunuyorum.

Enerji fiyatlar›ndaki yüksek art›fllar ve global ekonomik kriz 2008’e damgas›n› vurmufltur. Türkiye Ekonomisinde

sene ortas›ndan itibaren düflmeye bafllayan sanayi üretimi global krizle birlikte önemli oranda gerilemifltir.

2009, çok ihtiyatl› hareket etmemiz gereken bir y›ld›r.

Oluklu mukavva ambalaj sektörü 2008 y›l›n› düflük de olsa bir büyüme ile kapatm›flt›r. Ancak global krizin

sanayi üretimine olan etkisi ile 2009’un ilk yar›s›nda gerileme beklenmektedir.

Sektördeki yo¤un kapasite fazlas› ve talep e¤risindeki düflüfl trendi, karl›l›klara da olumsuz yans›m›flt›r. Bir

önceki senenin biraz üstünde bir sat›fl gerçeklefltiren OLMUKSA’n›n 2008 y›l› Sat›fllar› 221,7 milyon TL.

ve Net Kar› ise 3,7 milyon TL. olarak gerçekleflmifltir.

Olmuksa, 2009 y›l›nda ekonomideki dinamiklere paralel bir geliflme hedeflemektedir. Global krizin yo¤un

bask›lar›n› hissedece¤imiz bu dönemde, OLMUKSA farkl› ve inovatif çözümleri ile sürekli müflterilerinin

yan›nda olacakt›r. Ana hedefimiz, hissedarlar›m›za ve müflterilerimize de¤er yaratmak, güçlü finansal yap›m›z›

korumakt›r.

Baflar›l› sonuçlara katk›lar›ndan dolay› Yönetim Kurulu Üyelerimize, fiirket Yöneticilerimize ve tüm çal›flanlar›m›za

teflekkür eder, siz de¤erli ortaklar›m›za sayg›lar›m› sunar›m.

Ahmet Cemal Dördüncü

Yönetim Kurulu Baflkan›
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1. Raporun Dönemi

1 Ocak 2008 – 31 Aral›k 2008

2. Ortaklığın Ünvanı

OLMUKSA International Paper Sabanc› Ambalaj Sanayi

ve Ticaret A.fi.

3. İdare Meclisi Üyeleri

Ahmet Cemal Dördüncü Baflkan

Görev Süresi (31.03.2006 - Mart 2009)

Paul Brown Baflkan Yard›mc›s›

Görev Süresi (31.03.2006 - Mart 2009)

Metin Reyna Aza

Görev Süresi (13.04.2006 - Mart 2009)

Hakan Akbafl Aza

Görev Süresi (18.01.2007 - Mart 2009)

Oliver Taudien Aza

Görev Süresi (18.03.2008 - Mart 2009)

Greg C. Gibson Aza

Görev Süresi (16.03. 2009 - Mart 2009)

Philippe D’adhemar            Aza

Görev Süresi (31.03.2006 - 16.03.2009)

Yetki Sınırları:  fiirket Esas Mukavelenamesinin

XIII. Maddesi ile belirlenen yetkilere haizdir.

Murakıplar :

Nedim Bozfak›o¤lu

Görev Süresi (31.03.2008 – Mart 2010)

Ömer Tanr›över

Görev Süresi (31.03.2008 – Mart 2010)

Yetki Sınırları: Türk Ticaret Kanunu’nun 347-

359 maddelerinde belirtilmifltir.

4. Şirket Esas Mukavelename
Değişiklikleri

2008 y›l› içinde fiirket Esas Mukavelenamesinde de¤ifliklik

olmam›flt›r.

5. Ortaklığın Sermayesinde Dönem
İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Ortakl›¤›n sermayesinde dönem içinde herhangi bir

de¤ifliklik olmam›flt›r.

Son üç yılda hisse başınadağıtılan

temettü oranları:

2006 y›l›nda gerçek kiflilere %11.70, tüzel kiflilere % 13

oran›nda, 2007 y›l›nda gerçek kiflilere % 22.58, tüzel

kiflilere % 26.56 oran›nda; 2008 y›l›nda gerçek kiflilere

% 4.76 tüzel kiflilere % 5.60 kar pay› da¤›t›lm›flt›r.

Şirketimiz Sermayesinin % 10’undan

fazlasına sahip şirket ortakları :

H.Ömer Sabanc› Holding A.fi. (%43,73)

Union Camp. Corporation B.V. (%43,73)

6. Dönem içinde Çıkarılmış Bulunan
Menkul Kıymetler

Dönem içinde ç›kar›lm›fl menkul k›ymet yoktur.

7. Ortaklığın faaliyet gösterdiği
sektör ve bu sektör içerisindeki yeri

1968 y›l›ndan bugüne oluklu mukavva sektöründe faaliyet

gösteren OLMUKSA 70.000 ton/y›l ka¤›t, 270.000 ton/y›l

oluklu mukavva üretim kapasitesine sahiptir. Olmuksa

at›k ka¤›tlar› toplayarak Edirne Ka¤›t Tesisleri’nde

hammadde haline getirip, Gebze, ‹zmir, Adana ve Bursa

fabrikalar›nda oluklu mukavva ve oluklu mukavva kutu

haline dönüfltürerek müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet

sunmaktad›r.
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YATIRIMLAR

Mal ve Hizmet Üretimine
İlişkin Faaliyetler
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A. YATIRIMLAR

1. Yatırımdaki Gelişmeler

Gebze, Adana ve ‹zmir Fabrikalar›m›zdaki yang›n

sistemlerindeki revizyonlar›n aflamas› tamamlanm›flt›r. Bu

revizyonlar ve sonras›nda yap›lan e¤itim ve tatbikatlar

sonucunda tüm Fabrikalar›m›z yang›n risklerine karfl› daha

korumal› ve haz›rl›kl› hale gelmifltir.

Gebze Adana ve Antalya Fabrikalar›m›zda yap›lan bask›

modernizasyon yat›r›mlar› ve süreçlerin gelifltirilmesi

sonucunda artan müflterilerin talepleri karfl›lan›r düzeye

gelinmifltir.

Pazar gereksinimleri ve müflterilerin sürekli artan ve de¤iflen

beklentilerine paralel olarak, fiirketimizin modernizasyon

ve müflterilerimizin memnuniyetini artt›r›c›, maliyet ve enerji

tasarrufu yat›r›mlar› 2009 y›l›nda da devam edecektir.

2. Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma
Durumu

2008 y›l› içerisinde baflvurulan yat›r›m teflvik uygulamam›z

yoktur.

B. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE
İLİŞKİN FAALİYETLER

Kapasite Kullanımı ve Gelişme

a. Kağıt Tesisleri: At›k ka¤›t kullanarak fluting ve

liner türü ka¤›tlar üretilen Edirne Ka¤›t Tesislerimizde 2008

y›l›nda 69,837 ton üretim gerçeklefltirilmifltir.

b. Oluklu Mukavva Tesisleri:  Her nev’i oluklu

mukavva ve oluklu mukavva kutu üretilen tesislerimizde

2008 y›l›nda toplam 188,293 ton üretim gerçeklefltirilmifltir.
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FABRİKALARIMIZ
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OLMUKSA EDİRNE

1977 y›l›nda Edirne’de kurulan Ka¤›t Tesisleri, oluklu

mukavva ka¤›tlar› üretiminde ülkemizin büyük kapasiteli

ilk özel ka¤›t fabrikas›d›r. Y›lda 70.000 ton ka¤›t üretim

kapasitesine sahip tesis, 21.000 m2 kapal›, toplam

380.000 m2’lik bir alana yerleflmifltir. At›k ka¤›d›, ileri bir

teknoloji ile Fluting ve Liner cinsi ka¤›tlara dönüfltüren

tesisimiz; Gebze, ‹zmir, Adana ve Bursa’da bulunan oluklu

mukavva fabrikalar›m›z›n ka¤›t ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.

OLMUKSA Edirne fabrikas›, üretimde kulland›¤› at›k suyu

ar›tmak suretiyle de çevreye karfl› olan duyarl›l›¤›n› ve

sorumlulu¤unu göstermektedir.

OLMUKSA GEBZE

1968 y›l›nda üretime bafllayan Gebze fabrikas›, üretti¤i

oluklu mukavvay› ambalaja dönüfltürerek iç ve d›fl pazara

baflar›yla hizmet vermektedir. Tesis; 1977, 1983, 1987,

1994 ve 2005’te modernize edilmifltir. 21.500 m2 kapal›,

toplam 59.196 m2’lik bir alana kurulu iflletme, ayn› zamanda

OLMUKSA’n›n ilk oluklu mukavva ve kutu fabrikas› olma

özelli¤ini tafl›maktad›r. Mikro dalga (E), ince dalga (B),

iri dalga (C) ile bunlar›n kombinasyonlar›ndan oluflan çift

dalga ve üç dalga oluklu mukavvay› günümüzün en ileri

teknolojisi ile üreten OLMUKSA Gebze, standart kutu ve

her türlü oluklu mukavva ambalaj› özel kesim kal›plar›yla

üretebilecek teknolojiyle donat›lm›flt›r. Fabrikam›zda çok

renkli flekso bask›l› ürünlerden, ofset bask›l›, vernikli, lakl›,

selofanl› lüks ambalajlara kadar çok çeflitli ürün imal

edilmektedir.

OLMUKSA İZMİR

1985 y›l›nda hizmete giren iflletme, 49.100 m2’lik bir

arazide 14.500 m2 kapal› üretim alan›na sahiptir.

‹nce dalga (B), iri dalga (C) ve bunlar›n mikro dalga

kombinasyonlar›ndan oluflan çift dalga oluklu mukavva

üretimleri yapan OLMUKSA ‹zmir, bunun yan› s›ra yafl

meyve sebze ambalajlar›nda kullan›lan empregne, coating,

çift ondüle gibi özel oluklu mukavva ürünleriyle de iç ve

d›fl pazar›n ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r. Fabrikam›zda standart

kutular ve kal›pl› kesim özel ambalajlar büyük bir titizlikle

haz›rlanmaktad›r. 2008 y›l›nda tesis modernize edilmifltir.

OLMUKSA ADANA

‹ç Anadolu, Do¤u Anadolu, Güneydo¤u Anadolu ve

Akdeniz bölgelerindeki müflterilerimize hizmet vermek

amac›yla 1992 y›l›nda faaliyete geçmifltir. Özellikle

narenciye kutusu üretiminin önem kazand›¤› OLMUKSA’n›n

bu modern fabrikas›nda üretilen flekso bask›l›, çok renkli

ambalajlar son derece baflar›l› ve dikkat çekicidir. 14.000

m2’si kapal›, toplam 45.000 m2 alana kurulu tesis en ileri

teknolojiyle donat›lm›fl olup, standart kutudan yafl meyve

sebze kutusuna kadar çok çeflitli oluklu mukavva ürünleriyle

Türk ve dünya pazarlar›na hizmet vermektedir.
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OLMUKSA BURSA

1995 y›l›nda “Kav Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi.” olarak

üretime bafllam›flt›r. 25.974 m2 kapal› üretim alan›na

sahip iflletme toplam 72.789 m2 arazi üzerine kurulmufltur.

‹negöl Organize Sanayi bölgesinde kurulu bulunan ve

28.12.2001 tarihinde, birleflme sonras› bünyemize kat›lan

iflletmede ince dalga (B), iri dalga (C), mikro dalga (E) ve

çift dalga oluklu mukavva üretim yap›lmaktayd›.

6 A¤ustos 2006 tarihinde Bursa tesislerinde meydana

gelen yang›ndan sonra tesis yeniden infla edildi ve üretim

faaliyetleri 2007 y›l›n›n içinde modern makine ve ekipman

park› ile bafllat›ld›.

OLMUKSA MANİSA

1997 y›l›nda iflletmeye al›nm›flt›r. 4.500 m2 kapal›, toplam

7.500 m2’lik bir alana kurulu iflletmede üretim a¤›rl›¤›n›

standart kutular oluflturmaktad›r. Manisa bölgesindeki

müflterilere hizmet veren iflletmede ince dalga (B),

iri dalga (C) safihalar›ndan üretim yap›lmaktad›r.

OLMUKSA ANTALYA

2007 Aral›k ay›nda deneme üretimlerine bafllayan

iflletme, 9.573 m2 kapal›, toplam 32.989 m2 alana sahiptir.

‹flletmede a¤›rl›kl› olarak kal›pl› kesim plaform kutular ve

küçük ebatl› standart kutular üretilmektedir. Antalya ve

çevresi, Isparta, Burdur bölgelerine hizmet veren iflletmede

ince dalga (C),  kal›n dalga (BE ve CB) ürünlerin üretimleri

yap›labilmektedir.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Beyanı

OLMUKSA International Paper Sabanc› Ambalaj Sanayi

ve Ticaret A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an›lacakt›r)

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan

“Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ne uymakta olup, ilkeler

do¤rultusunda uygulama yap›lmaktad›r.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

fiirketimizde, Genel Kurul toplant›lar›n›n yap›lmas›, pay

sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›  , baflta Sermaye Piyasas›

Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› olmak üzere,

fiirketin konu ile ilgili di¤er kurum ve kurulufllar nezdinde

temsil edilmesi ve pay sahiplerinin hisse senetleri, sermaye

art›r›m› ve temettü da¤›t›m› konular›ndaki sorular›n›n

cevaplanmas› amac›yla  pay sahipleri ile ilgili bir birim

kurulmufltur. Bu birim, sermaye piyasas› düzenlemelerinin

takibi ile pay sahipleriyle iliflkilerin sa¤lanmas›

do¤rultusunda, sermaye art›fllar›ndan pay sahiplerine

iliflkin kay›tlar›n tutulmas›na kadar , mevzuat kapsam›nda

kamunun ayd›nlat›lmas› ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin

karfl›lanmas› gibi hususlarda görev yapar. Söz konusu

birimin çal›flanlar› ve çal›flanlarla ilgili iletiflim bilgileri afla¤›da

belirtilmifltir.

Reyhan Alt›nay

reyhan.altinay@olmuksa.com.tr

Tel: (212) 385 86 00

Fax: (212) 280 89 71

Gönül Türe

gonul.ture@olmuksa.com.tr

Tel: (212) 385 86 00

Fax: (212) 280 89 71

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Haklarının Kullanımı

Mevzuat gere¤i yap›lan özel durum aç›klamalar› ve

periyodik mali tablolar ‹MKB arac›l›¤›yla kamuya

bildirilmektedir. Bunun d›fl›nda pay sahiplerinin telefon ile

yapt›klar› baflvurulara istinaden, kendilerine sermaye

art›r›m› ve temettü ödemeleri hakk›nda bilgiler verilmifltir.

fiirket esas sözleflmesinde özel denetçi atanmas› bir hak

olarak düzenlenmemifltir. 2008 y›l›nda pay sahiplerinden

bu konuda bir talep al›nmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 08/04/2008 tarihinde Ola¤an Genel Kurul

toplant›s› yap›lm›flt›r. Yap›lan ola¤an Genel Kurulda toplant›

nisab› %87.50 olarak gerçekleflmifltir. Genel Kurul toplant›

tarihi hakk›nda nama yaz›l› ortaklara mektup gönderilmifl,

19 Mart’ta ‹MKB’ye bildirimde bulunulmufl, 20 Mart’ta

yerel gazetelere ilan verilmifl, 21 Mart’ta Ticaret Sicil

Gazetesinde ilan edilmifltir. Yukar›da aç›klanan tüm

duyurularda dönem faaliyet raporunun pay sahiplerinin

incelemesi amac›yla toplant› tarihinden 15 gün öncesinde

fiirket Genel Merkezinde haz›r bulunduruldu¤u ilan

edilmifltir. Gündem maddeleri müzakere edilmifl ve tümü

oybirli¤i ile kabul edilmifltir. Genel Kurul esnas›nda pay

sahipleri soru sorma hakk›n› kullanm›fllar ve sorulara

cevap verilmifltir. Gündem maddeleri d›fl›nda bir öneri

verilmemifltir.

Bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas›

gibi önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan

al›nmas› konusunda Esas Sözleflmeye hüküm

konulmam›flt›r. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun iradesini

temsil etti¤inden dolay› böyle bir düzenlemeye ihtiyaç

görülmemifltir. Genel kurul tutanaklar› Ticaret Sicil

Gazetesinde yay›nlanarak pay sahiplerinin bilgisine

sunulmaktad›r. 2008 y›l› Nisan ay›ndan itibaren de fiirket’in

www.olmuksa.com.tr adresindeki internet sitesinden

yay›nlanmaya bafllam›flt›r.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas sözleflmede imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r.

Esas sözleflmemizde birikimli oy kullan›m›na yönelik bir

düzenleme yap›lmam›flt›r. Mevcut ortakl›k yüzdelerinde

ve ortakl›k yap›s›nda birikimli oy hakk› tan›nmas›n›n flirketin

uyumlu yönetim yap›s›n› bozaca¤› düflüncesiyle böyle

bir düzenlemeye geçilmemifltir.
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6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım

Zamanı

fiirketimizin kar pay› da¤›t›m politikas› ortaklara da¤›t›labilir

kar›n en az % 50’si oran›nda nakit kar pay› da¤›tmakt›r.

Bu politika ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki

projelere ve fonlar›n durumuna göre ‹dare Meclisi taraf›ndan

her y›l gözden geçirilir.

7. Payların Devri

fiirketimizde ortak bir yönetim söz konusudur. Ortaklar

aras›ndan paylar›n devrinin nas›l yap›laca¤› Esas

Sözleflmenin 33 numaral› maddesinde düzenlenmifltir.

Di¤er yat›r›mc›lar›n paylar›n›n devrinde s›n›rland›rma

bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA
VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

fiirketimiz, ba¤›ms›z d›fl denetimden geçmifl 6 ve 12 ayl›k

ile ba¤›ms›z d›fl denetimden geçmesi zorunlu olmayan

3 ve 9 ayl›k mali tablo ve dipnotlar›n›, SPK ve ‹MKB

arac›l›¤›yla kamuya aç›klamaktad›r. fiirket Genel Müdürü

ve Finansman Direktörü SPK ve ‹MKB’ye yap›lan

aç›klamalardan sorumludur. Sorumlu olan kiflilerin isimleri

ve görevleri ‹MKB’ye yaz›l› olarak bildirilmifltir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2008 y›l›nda SPK düzenlemeleri uyar›nca 11 adet özel

durum aç›klamas› yap›lm›fl ve ‹MKB’de yay›nlanm›flt›r.

Yap›lan aç›klamalarla ilgili SPK ve ‹MKB’den herhangi bir

ek aç›klama istenmemifltir.

fiirketimiz hisseleri yurtd›fl› Borsalarda kote de¤ildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad›r. Sitenin adresi:

www.olmuksa.com.tr’dir. Bu adres ayn› zamanda flirketin

antetli ka¤›tlar›nda da yer almaktad›r.

Sözkonusu internet adresinde fiirketimiz hakk›nda talep

edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmifltir. fiirket Faaliyet

Raporumuz bas›l› olarak temin edilebilece¤i gibi, ayr›ca

internet sitesinden de ulafl›larak incelenebilir durumdad›r.

‹nternet sitesinde ayr›ca ticaret sicili bilgileri, son durum

itibariyle ortakl›k ve yönetim yap›s›, imtiyazl› paylar hakk›nda

detayl› bilgi, özel durum aç›klamalar›, genel kurul

toplant›lar›n›n gündemleri, toplant› tutanaklar› yer almaktad›r.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/

Sahiplerinin Açıklanması

fiirketimiz ortaklar› aras›nda gerçek kifli nihai hakim pay

sahibi/sahipleri yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda

Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kifliler listesi faaliyet raporunda

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler bafll›¤›nda yer

almaktad›r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya

duyurulmufltur.

Bu bilgilerin flirket d›fl› kifli/kurumlarla paylafl›lmamas›

konusu tüm çal›flanlar›m›za yaz›l› olarak tebli¤ edilmifltir.

Bu konuda ayr›ca OLMUKSA çal›flanlar› ile gizlilik

anlaflmalar› yap›lm›flt›r. Yay›nlanm›fl ve Yönetim Kurulu

onay›ndan geçmifl etik kurallar çerçevesinde hareket

edilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Çal›flanlar: OLMUKSA’da tüm çal›flanlar aras›nda aç›k

ve dürüst bir iletiflim desteklenir. OLMUKSA’da çal›flanlar›n

bilgilerini paylaflabilmeleri için uygun yaz›l›, sözlü ve

elektronik platformlar oluflturulmufltur. ‹letiflim kanallar›

flunlard›r ; Üst Yönetim toplant›lar›, departman toplant›lar›,

paylafl›m toplant›lar›, bilgisayar ortam›, duyuru panolar›,

çal›flan memnuniyeti anketi, personel el kitab›, flirket

bülteni, aç›k kap› politikas› vb.

Müflteriler: Müflterilerin istedi¤i ürün ve hizmet ile ilgili

bilgiler (teklif, numune, kalite raporu, vb.) kendilerine

gönderilmektedir. Herhangi bir ürün ve hizmet ile ilgili

uygunsuzluk durumunda ise ISO 9001 mant›¤› ve ilgili

prosedürler çerçevesinde gerekli geri bildirimde

bulunulmaktad›r.
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Tedarikçiler: Herhangi bir mal veya hizmeti sat›n al›rken,

sat›n almalarla ilgili taleplerimiz ve yasal mevzuata uygunluk

(SSK, vergi, ifl güvenli¤i) tedarikçi ile paylafl›larak sat›n

alma faaliyeti gerçeklefltirilmektedir. Tüm düzenli al›mlar

için tedarikçiler ile toplant›lar yap›larak Olmuksa politika

ve prosedürleri hakk›nda bilgilendirmeler yap›lmakta ve

bu konular› içeren senelik anlaflmalar yap›lmaktad›r. Bu

anlaflmalar hem Olmuksa hem de tedarikçinin haklar›n›

koruyacak flekilde düzenlenir. Ayr›ca uygunsuzluk (teslim

flekli, kalite, termin, v.b.) durumlar›nda ISO 9001

kapsam›ndaki prosedürlerimiz devreye girmektedir. Seçilen

onayl› tedarikçiler “Onayl› Tedarikçi Listesi” ne ba¤l› olarak

de¤erlendirmeye tabi tutulmakta olup periyodik olarak

denetlenmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime

Katılımı

Çal›flanlar ile ilgili olarak; gerek öneri ödül sistemi, gerek

paylafl›m toplant›lar› ve çal›flan memnuniyeti anketi ile

toplanan bilgiler , fiirket ‹cra Kurulu toplant›lar›nda

de¤erlendirilmektedir.

Müflteriler ile ilgili olarak ; Müflteri memnuniyeti anketi ve

sahadan al›nan bilgiler fiirket ‹cra Kurulu toplant›lar›nda

de¤erlendirilmektedir.

Tedarikçiler ile ilgili mal ve hizmet al›m› prosedürü

ba¤lam›nda yap›lan onayl› tedarikçi de¤erlendirmeleri ve

sahadan al›nan görüfller fiirket ‹cra Kurulu toplant›lar›nda

de¤erlendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

fiirket misyonumuza ba¤l› olarak ‹nsan Kaynaklar›, Kalite,

Çevre, ‹S‹G Politikalar› oluflturulmufl ve tüm çal›flanlarla

paylafl›lm›flt›r. fiirketimizin ilke, inanç ve de¤erleri belirlenmifl

ve tüm çal›flanlar›m›zla paylafl›lm›flt›r.

Çal›flanlarla iletiflimde “Aç›k Kap› Politikas›” uygulanmakta,

ayr›ca temsilciler kullan›lmamaktad›r. Bu politika

çerçevesinde her çal›flan›m›za, Genel Müdür dahil

görüflebilme olana¤› tan›nm›fl ve bu bir kurum kültürü

olarak belirlenmifltir. Bugüne kadar çal›flanlar›m›zdan

ay›r›mc›l›k konusunda herhangi bir flikayet gelmemifltir.

Operasyon çal›flanlar› ve Ofis çal›flanlar› ad› alt›nda 2

grup çal›flan mevcuttur. Tüm çal›flanlar›m›z ayl›k ücretli

olarak çal›flmaktad›r.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Hakkında Bilgiler

Sat›fl ekipleri periyodik olarak müflteri ziyaretleri yapmakta

ve bu ziyaretlerin de¤erlendirmeleri bölgelerde

tart›fl›lmaktad›r. Dönemsel olarak yap›lan müflteri

memnuniyeti anketi sonuçlar› do¤rultusunda iyilefltirme

planlar› haz›rlanmakta ve uygulanmaktad›r. Periyodik olarak

gerçeklefltirilen Sat›fl ve Pazarlama toplant›lar›nda tüm

sat›fl ve pazarlama ekipleri bir araya gelerek müflteri ihtiyaç

ve beklentilerini belirlemekte ve gerekli gelifltirme planlar›n›

haz›rlamaktad›r. Sat›fl sonras› müflteride karfl›lafl›lan

problemlere yönelik faaliyetler “Müflteri ve Tedarikçi

fiikayetleri Prosedürü” kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsam›nda uygulanan bu

prosedürde, müflteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik

uygulamalar tan›mlanm›flt›r.

17. Sosyal Sorumluluk

fiirketimiz sosyal sorumluluklar›n› periyodik olarak kamuya

yararl› Vak›flara ve gerekli hallerde do¤al afet organizasyon

komitelerine yapt›¤› ba¤›fllarla yerine getirmektedir. Ayr›ca

Ambalaj›n geri dönüflüm prensibine hizmet etmesi fikrinden

yola ç›kan Olmuksa Gönüllüleri “çevre ve geri dönüflüm”

bilincinin gelifltirilmesine yönelik “Ka¤›d› Yaflatal›m” projesini

yaratm›fllard›r. 2007 y›l› Kas›m ay›nda Fabrikalar›m›z›n

bulundu¤u, Edirne, Kocaeli, Bursa, ‹zmir, Adana, Manisa,

Antalya ve ‹stanbul’da 550 Olmuksa Gönüllüsü’nün kat›l›m›

ile hayata geçen Ka¤›d› Yaflatal›m Projesi, 2008 y›l› May›s

ay›nda 8 ilde, 20 ‹lkö¤retim Okulu’nda, 5200 ilkö¤retim

ö¤rencisini ”çevre ve geridönüflüm” konusunda

bilinçlendirerek ilk y›l›n› baflar› ile tamamlam›flt›r.

Özel Sektör Gönüllüler Derne¤i’nin 2008 y›l›nda ikincisini

düzenledi¤i “Gönülden Ödüller” sürecinde “En Baflar›l›

Proje” kategorisinde ödül alan Ka¤›d› Yaflatal›m Projesi

Olmuksa’n›n faaliyet gösterdi¤i tüm flehirlerde gelece¤in

büyükleri olan çocuklar›m›z› “çevre ve geridönüflüm”

konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor.
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Olmuksa’nın Çevre Politikası:

Ürünlerimizi sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam›nda

üretmek, do¤al kaynaklar› ak›ll›ca kullanmak ve çevrenin

korunmas› ile ilgili performans›m›z› sürekli iyilefltirmektir.

Bizler ka¤›t ve kutu fabrikalar›m›zdaki tüm üretim

süreçlerimizde afla¤›daki ilkeleri benimsemekteyiz:

• ‹flçi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i ve çevrenin korunmas› ile ilgili

tüm kanunlara, yönetmeliklere, müflterilerimizin bu

konulardaki beklentilerine ve flirketimizin kabul etti¤i di¤er

hükümlere uygun olarak, sürekli geliflim prensibi ile,

faaliyetlerin çevre ve insan sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz

etkilerini  ortadan kald›rmak veya en aza indirmek, tüm

tedarikçilerimize politikam›z›n gereklerini bildirmek ve bu

konularda kendilerini gelifltirmeleri için yard›m etmek.

• At›klar›m›z› azalt›p , do¤al kaynaklar›n korunmas›na

katk›da bulunmak için geri kazan›m› sa¤lamak ve uygun

prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini

en aza indirgemek.

• Güvenli ve çevreye duyarl› bir üretim için mümkün olan

en iyi teknolojileri kullanmak.

• Tüm çal›flanlar›n çevre ve güvenlik sorumluluklar›n›n

bilincine varmalar›n› ve bunun gere¤ini sözleflmelerinin

bir parças› olarak yerine getirmelerini sa¤lamak.

fiirketimiz BSI taraf›ndan gerçeklefltirilen denetimler

neticesinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve

BS OHSAS 18001:2007 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim

Sistemi sertifikalar›n› alm›flt›r.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ahmet Cemal Dördüncü

Baflkan ‹crac› olmayan

Paul Brown

Baflkan Yard›mc›s› ‹crac› olmayan

Oliver Taudien

Aza ‹crac› olmayan

Greg C. Gibson

Aza ‹crac› olmayan

Metin Reyna

Aza ‹crac› olmayan

Hakan Akbafl

Aza ‹crac› olmayan

Philippe D’adhemar

Aza ‹crac› olmayan

(31.03.2006 - 16.03.2009)

Yönetim Kurulunda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Konu

önümüzdeki dönemlerde de¤erlendirilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu’nun 334

ve 335’nci maddeleri do¤rultusunda  ifl ve ifllemler

yapmalar› konusunda Genel Kurul taraf›ndan  serbest

b›rak›lm›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim

‹lkeleri 4. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde

yer alan niteliklerle örtüflmekte olup, bu konu hakk›nda

Esas Sözleflmede hüküm bulunmamaktad›r.
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20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile
Stratejik Hedefleri

fiirketin misyonu belirlenmifl olup faaliyet raporlar› ile kamuya
aç›klanm›flt›r. Misyonumuz:

“Müflterilerimiz taraf›ndan; rekabet üstünlü¤ü sa¤layarak,
güvenli ve sürekli hizmet ile, performans› yüksek ürünleri
zaman›nda teslim eden ve devaml› geliflme gösteren bir ifl
orta¤› olarak,
Hissedarlar›m›z taraf›ndan; ekonomi ve pazarda oluflan
de¤iflimler paralelinde, yaratt›¤› fonlarla kendini sürekli
yenileyen ve performans›n› gelifltiren, kabul edilebilir ölçüde
kar pay› da¤›tan, yükümlülüklerinin bilincinde ve sektöründe
lider,
Çal›flanlar›m›z taraf›ndan; kiflilere de¤er veren, performansa
ve beklentilere duyarl›, bireysel yeteneklerin ve tak›m
çal›flmas›n›n özendirildi¤i, aç›k, adaletli, güvenilen ve iyi
iflleyen,
bir flirket olarak alg›lanmak istiyoruz.

Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifl ve onaylanm›fl stratejiler
ba¤lam›nda 3 y›ll›k bütçe planlar› haz›rlanmaktad›r. Her çeyrek
dönem sonuçlar› ile ilgili olarak bütçe-fiili ve geçmifl dönem
karfl›laflt›rma analizleri yap›larak Yönetim Kurulu üyelerine de
raporlanmaktad›r.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol
Mekanizması

ISO 9001 ‹ç denetimlerinden ve Olmuksa ‹ç Denetim
Prosedürü gere¤i yap›lan denetimlerden oluflan bir iç kontrol
sistemi mevcuttur. Her iki denetim periyodik olarak
Olmuksa’n›n tüm lokasyonlar›nda yap›lmaktad›r. ‹ç Denetim
Prosedürü uyar›nca yap›lan denetim bulgu ve aksiyon planlar›
hakk›nda özet rapor Denetimden Sorumlu Komiteye
raporlanmaktad›r. Denetimden Sorumlu Komite, SPK tebli¤i
ile kendisine verilen periyodik mali tablolar›n uygunlu¤unu
Yönetim Kuruluna bildirmekte olup, di¤er konular›n yan›nda
iç denetim faaliyet ve sonuçlar›n› da incelemektedir.

‹ç kontrol sistemi afla¤›daki ana bafll›klardan oluflmaktad›r:
Tüm bölgeleri kapsayan özde¤erlendirmeler
Periyodik ‹ç denetimler ve takip denetimleri
Bilanço hesaplar›n›n senede 1 kere ayr›nt›l› flekilde 
gözden geçirilmesi
D›fl Denetimler

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetimkurulu üyelerinin görevleri Esas Sözleflmede
belirlenmifltir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› Esas
Sözleflmede yer almamakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin
Yöneticilere verdikleri imza sirkülerinde tan›mlanm›flt›r.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

fiirket Yönetim Kurulu 2008 y›l› içinde 4 adet yüzyüze 11
adet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleflme hükümleri
paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti ile toplam 15 toplant›
yapm›flt›r. fiirket Yönetim Kurulu Toplant›lar›n›n gündemi
fiirket Yönetim Kurulu Baflkan›n›n mevcut yönetim kurulu
üyeleri ile görüflmesi sonucu oluflturulmaktad›r. Tespit
edilen gündem ve gündemde yer alan konular›n içerikleri
yönetim kurulu üyelerine gerekli inceleme ve çal›flmalar›
yapmalar›n› teminen Yönetim Kurulu Sekreterli¤i taraf›ndan
gönderilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde
yer alan konular karara ba¤lan›rken yönetim kurulu
toplant›lar›na mazereti olmayan üyelerin fiili kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.
Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorular› olmad›¤›
için zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz
konusu kararlarla ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya veto hakk›
tan›nmam›flt›r.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet
Yasağı

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, dönem içinde flirket ile ifllem
yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek
giriflimlerde bulunmam›flt›r.

25. Etik Kurallar

Etik kurallar Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenmifl, karara
ba¤lanm›fl ve tüm çal›flanlara duyurulmufltur.Tüm çal›flanlar
etik kurallar ile ilgili bildirgeyi imzalam›flt›r ve ayr›ca her
sene bu konuda e¤itimden geçmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

fiirket Yönetim Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara
uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir komite
kurulmas›na gerek görülmemifltir

Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim
Kurulu üyeleri aras›ndan seçilmifltir. Komitenin 2008 y›l›
boyunca yapm›fl oldu¤u çal›flmalarda hiçbir ç›kar çat›flmas›
oluflmam›flt›r.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali
Haklar

Yönetim  Kurulu üyelerine hiçbir ücret ödenmemektedir.
2008 y›l› içinde flirket hiçbir yönetim kurulu üyesine borç
vermemifl; kredi kulland›rmam›fl; verilmifl olan borçlar›n ve
kredilerin süresini uzatmam›fl; flartlar›n› iyilefltirmemifl; üçüncü
bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›fl
veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemifltir.
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ÖDÜLLERİMİZ

FAALİYET
RAPORU ’08



Kağıdı Yaşatalım
Projesi

ÖDÜLLERİMİZ VE BAŞARILARIMIZ

TSE Altın Ambalaj 2008

OLMUKSA olarak, TSE taraf›ndan 21.’si düzenlenen

“TSE Alt›n Ambalaj” yar›flmas›nda 3 farkl› tasar›m›m›z ile

Alt›n Ambalaj ödülüne lay›k görüldük.

Ödül kazanan ambalaj tasar›mlar›m›z:

“Ekmek Kasas›”

“Far Kutusu”

“Çoklu Makine Parças› Ambalaj›”

Sektörünün en değerli markası
Olmuksa!

Karton Ambalaj Sektörünün En Değerli

Markası Ödülü*

Olmuksa,  içinde korudu¤u de¤erlerle karton ambalaj

sektöründe Türkiye’nin en de¤erli markas› seçilirken,

genel s›ralamada da ilk 100 aras›nda yer ald›.

* Capital dergisinin ‹ngiliz marka dan›flmanl›k flirketi BrandFinance ile ortaklafla
gerçeklefltirdi¤i “Türkiye’nin En De¤erli Markalar› Araflt›rmas›” na göre 2007 ve
2008 y›llar›nda Olmuksa bu ödüle iki kez üstüstte lay›k görülmüfltür.

En Başarılı Proje!

Özel Sektör Gönüllüler Derne¤i’nin 2008 y›l›nda ikincisini

düzenledi¤i “Gönülden Ödüller” sürecinde “En Baflar›l›

Proje” kategorisinde ödülü “Ka¤›d› Yaflatal›m Projesi” ald›.

Ekmek Kasası

Far Kutusu

Çoklu Makine
Parçası Ambalajı

En Beğenilen Şirket!

Capital dergisinin 8.’sini düzenlendi¤i “Türkiye’nin En

Be¤enilen fiirketleri -2008” araflt›rmas›nda Ka¤›t ve

Ambalaj sektörü kategorisinde Olmuksa sektörünün “En

Be¤enilen fiirketi” seçilmifltir.

En Beğenilen
Şirket
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DENETLEME KURULU RAPORU

Ortakl›¤›n Ünvan›

Merkez

Sermayesi

Faaliyet Konusu

Denetçi veya denetçilerin ad› ve görev süreleri,

ortak olup olmad›klar›

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetleme Kurulu

Toplant› Say›s›

Ortakl›k Hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan

incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde inceleme

yap›ld›¤› ve var›lan sonuç

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1. f›kras›n›n

3 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri

ve sonuçlar›

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinin 1.f›kras›n›n

4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri

ve sonuçlar›

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda

yap›lan ifllemler

OLMUKSA International Paper-Sabanc› Ambalaj San. ve Tic.A.fi.

‹stanbul

32.602.500 TL

Her nev’i oluklu mukavva ve oluklu mukavva kutu imali

Nedim Bozfak›o¤lu / Ömer Tanr›över, ortak de¤iller

3 defa Yönetim Kuruluna, 3 defa Denetleme Kuruluna

kat›lm›fllard›r.

Vergi ve Ticaret Kanunlar›n›n gerektirdi¤i sürelere uygun olarak

incelemeler yap›lm›fl, tenkide de¤er bir konuyla karfl›lafl›lmam›flt›r.

5 kere veznede say›m yap›lm›fl ve kasa kay›tlar›na uygun

bulunmufltur.

Her ay sonunda inceleme yap›lm›fl, flirket her türlü teminatlar›

ile k›ymetli evraklar›n defter kay›tlar›na uygun olarak mevcudiyeti

tespit edilmifltir.

Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir.

OLMUKSA Anonim Ortakl›¤›n›n 1.1.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve ifllemlerine Türk Ticaret Kanunu’nun ortakl›¤›n esas

sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço ortakl›¤›n an›lan tarihteki

gerçek mali durumunu; 1.1.2008-31.12.2008 dönemine ait kar-zarar tablosu an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n›

yans›tmaktad›r. Bilançonun ve kar-zarar cetvelinin onaylanmas› ve Yönetim Kurulunun aklanmas›n› arz ederiz.

Denetleme Kurulu – 16.03.2009

Ömer Tanr›över / Nedim Bozfak›o¤lu
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

OLMUKSA International Paper Sabanc› Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu’na

OLMUKSA International Paper Sabanc› Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin  (“fiirket”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan

ve ekte yer alan bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir tablosunu, öz sermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›m

tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

‹flletme yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre

haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve

usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n›

sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i

muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z

denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir.

Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde

yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z

denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya

hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine

dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde,

iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl

vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme yönetimi taraf›ndan

haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iflletme

yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir

bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun

bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüş

Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona

eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama

standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

‹stanbul, 16 Mart 2009

DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Gökhan Alpman

Sorumlu Ortak Bafldenetçi

FAALİYET
RAPORU ’08



İÇİNDEKİLER

BİLANÇOLAR

GELİR TABLOLARI

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI

NAKİT AKIM TABLOLARI

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR

NOT 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

NOT 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ

NOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI

NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

NOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR

NOT 8 FİNANSAL BORÇLAR

NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

NOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

NOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

NOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR

NOT 13 STOKLAR

NOT 14 CANLI VARLIKLAR

NOT 15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

NOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR

NOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

NOT 20 ŞEREFİYE

NOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

NOT 22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

NOT 23 TAAHHÜTLER

NOT 24 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

NOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI

NOT 26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

NOT 27 ÖZKAYNAKLAR

NOT 28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

NOT 29 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM

GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

NOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

NOT 31 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

NOT 32 FİNANSAL GELİRLER

NOT 33 FİNANSAL GİDERLER

NOT 34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE

DURDURULAN FAALİYETLER

NOT 35 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL)

NOT 36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

NOT 37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

NOT 38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

NOT 39 FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE

FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

NOT 40 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

NOT 41 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN

AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI

GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

23

24

24

25

26 - 42

26

26 - 30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32 - 33

33

33

33

33

33

33 - 34

34

34

34 - 35

35

35

35

35 - 36

36

36

36

36 - 37

37

37 - 38

38 - 42

42

42

42

FAALİYET
RAPORU ’08



Dipnot
Referansları

31 Aralık
2008

31 Aralık
2007

99.554.194
4.877.995

-
60.497.789

-
27.275

32.029.773
-

2.121.362
-

103.627.149
-
-
-

1.059.635
4.411.363

-
-

96.787.152
1.099.695

-
-

269.304

203.181.343

Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yat›r›mlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Stoklar
Canl› Varl›klar
Di¤er Dönem Varl›klar
Sat›fl Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar
Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar
Finansal Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Finansal Yat›r›mlar
Özkaynak Yöntemi ‹le De¤erlenen Yat›r›mlar
Canl› Varl›klar
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl›klar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
fierefiye
Ertelenmifl Vergi Varl›¤›
Di¤er Duran Varl›klar

Toplam Varl›klar

6
7

10
12
11
13
14
26
34

10
12
11
7

16
14
17
18
19
20
35
26

98.055.086
2.464.738

-
60.819.949

-
19.710

32.012.996
-

2.737.693
-

101.451.887
-
-
-

1.059.635
4.497.370

-
-

94.920.746
906.203

-
-

67.933

199.506.973

Varlıklar

31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Dipnot
Referansları

31 Aralık
2007KAYNAKLAR

20.605.782
542.235

-
15.684.749
1.587.233

-
-

506.839
1.133.243

808.565
342.918

11.334.767
-
-
-
-
-
-
-

5.895.541
5.439.226

-

171.240.794
171.240.794
32.602.500
90.564.317

-
-
-
-

3.066.357
16.467.853
28.539.767

-
203.181.343

K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teflvik ve Yard›mlar›
Dönem Kar› Vergi Yükümlülü¤ü
Borç Karfl›l›klar›
Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Karfl›l›klar
Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teflfik ve Yard›mlar›
Borç Karfl›l›klar›
Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liflkin Karfl›l›klar
Ertelenmifl Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar

Ödenmifl Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi ( - )
Hisse Senedi ‹hraç Pirimleri
De¤er Art›fl Fonlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler
Geçmifl Y›llar Kar/(Zararlar›)
Net Dönem Kar›/(Zarar›)

Az›nl›k Paylar›
Toplam Kaynaklar

8
9

10
11
12
21
35
22
24
26

8
9

10
11
12
21
22
24
35
26

27
27
27
27
27
27
27
27

22.600.057
6.425.105

-
12.339.704
1.348.565

-
-

128.775
956.677
680.501
720.730

10.580.878
-
-
-
-
-
-
-

5.908.975
4.671.903

-

166.326.038
166.326.038

32.602.500
90.564.317

-
-
-
-

4.681.620
34.732.357
3.745.244

-
199.506.973

31 Aralık
2008
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31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT GELİR TABLOSU

Dipnot
Referansları

1 Ocak -
31 Aralık

2008

Sürdürülen Faaliyetler

Sat›fl Gelirleri

Sat›fllar›n Maliyeti (-)

Ticari Faaliyetlerden Bürüt Kar (Zarar)

Brüt Kar/Zarar
Pazarlama, Satıfl ve Da¤ıtım Giderleri ( - )

Genel Yönetim Giderleri ( - )

Di¤er Faaliyet Gelirleri

Di¤er Faaliyet Giderleri ( - )

Faaliyet Kar› / Zarar›
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen

Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar

(Esas Faaliyet Dıflı) Finansal Gelirler

(Esas Faaliyet Dıflı) Finansal Giderler ( - )

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri

Dönem Vergi Gelir/Gideri

Ertelenmifl Vergi Gelir/Gideri

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı

Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı

Dönem Karı/Zararı

Hisse Baflına Kazanç

28

28

29-30

29-30

31

31

16

32

33

35

35

34

36

221.661.773

(184.951.991)

        36.709.782

36.709.782
(15.519.087)

(20.859.650)

937.330

(621.131)

647.244

490.736

10.144.012

(6.627.533)

4.654.459

(1.676.538)

767.323

3.745.244

-

3.745.244

0,115

230.259.295

(183.968.092)

46.291.203

46.291.203

(15.346.816)

(21.808.613)

24.673.907

(1.643.148)

32.166.533

892.120

6.930.238

(3.263.825)

36.725.066

(4.631.765)

(3.553.534)

28.539.767

-

28.539.767

0,875

Toplam
Net Dönem

Karı

Birikmiş

Karlar /
(Zararlar)

1 Ocak 2007 itibariyle aç›l›fl bakiyesi

Önceki dönem kar›n›n

geçmifl y›l karlar›na aktar›lmas›

Yasal yedeklere transferler

Ödenen temettü

Net dönem kar›

31 Aral›k 2007 itibariyle bakiye

1 Ocak 2008 itibariyle aç›l›fl bakiyesi
Önceki dönem kar›n›n

geçmifl y›l karlar›na aktar›lmas›

Yasal yedeklere transferler

Ödenen temettü

Net dönem kar›

31 Aral›k 2008 itibariyle bakiye

Sermaye

32.602.500

-

-

-

-

32.602.500

32.602.500

-

-

-

-

32.602.500

 Sermaye

Enflasyon

 Düzeltmesi
Farkları

90.564.317

-

-

-

-

90.564.317

90.564.317

-

-

-

-

90.564.317

Kardan

Ayrılan

Kısıtlanmış
Yedekler

1.425.439

-

1.640.918

-

-

3.066.357

3.066.357

-

1.615.263

-

-

4.681.620

7.800.809

19.110.637

(1.640.918)

(8.802.675)

-

16.467.853

16.467.853

28.539.767

(1.615.263)

(8.660.000)

-

34.732.357

19.110.637

(19.110.637)

-
-

28.539.767

28.539.767

28.539.767

(28.539.767)

-

-

3.745.244

3.745.244

151.503.702

-

-
(8.802.675)

28.539.767

171.240.794

171.240.794

-

-

(8.660.000)

3.745.244

166.326.038

31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

1 Ocak -
31 Aralık

2007

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Not

27

27
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Not

1 Ocak -
31 Aralık

2008

‹flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Ak›mlar›

Dönem kar›

Faiz giderleri

  Faiz  gelirleri

  Kredi gerçekleflmemifl net kur fark› gideri

  ‹negöl Fabrikas› yang›n› nedeni ile sigorta geliri

  Duran varl›klar›n amortisman ve itfa paylar›

  K›dem tazminat› gideri

  Karfl›l›k giderleri/(gelirleri)

  Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n kar›ndan paylar

  Maddi duran varl›klar›n sat›fl›ndan kaynaklanan (kar) / zarar

  fiüpheli alacak karfl›l›¤›ndaki de¤iflim

  Stok de¤er düflüfl karfl›l›¤›ndaki de¤iflim

  Vergi gideri

‹flletme sermayesinde gerçekleflen de¤iflimler

Ticari alacaklardaki (art›fl) / azal›fl

Stoklardaki (art›fl) / azal›fl

Di¤er alacaklar ve varl›klardaki (art›fl)/ azal›fl

Ticari borçlardaki art›fl / (azal›fl)

Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar›ndaki art›fl / (azal›fl)

Ödenen kurumlar vergisi

Ödenen faizler

Ödenen k›dem tazminat›

Ödenen borç karfl›l›klar›

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit

Yat›r›m Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Ak›mlar›

Al›nan faizler

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardaki de¤iflim (net)

Maddi duran varl›k al›m› amac›yla yap›lan ödemeler

Maddi duran varl›k sat›fl›ndan elde edilen nakit

Maddi olmayan duran varl›k al›m› amac›yla yap›lan ödemeler

‹negöl Fabrikas› yang›n› nedeni ile sigorta flirketinden tazmin edilen nakit

Temettü geliri olarak elde edilen nakit

Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl›ndan elde edilen nakit

Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Net Nakit

Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Ak›mlar›

Kredi geri ödemeleri

Al›nan krediler

Ödenen temettüler

Finansman Faaliyetlerinde Kullan›lan Net Nakit

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki De¤iflim

Dönem Bafl› Nakit ve Nakit Benzerleri

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri

 33

 32

 31

 18-19

 24

 22-24

 16

 31

 10

 13

 35

 10

 13

 11-26

 10

 11-26

 35

 24

 22

 18

 19

  31
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1 Ocak -
31 Aralık

2007

 3.745.244

 393.113

 (459.352)

 1.103.600

 -

 9.947.642

 1.324.017

 95.174

 (490.736)

 29.176

 577.154

 (85.737)

 909.215

 17.088.510

 (899.314)

 102.514

 (407.395)

 (3.345.045)

 143.575

 12.682.845

 (2.054.602)

 (378.797)

 (1.310.583)

 (404.236)

 8.534.627

 459.352

 -

 (7.967.346)

 89.731

 (39.305)

 -

 404.730

 -

 (7.052.838)

 (34.362.007)

 39.126.961

 (8.660.000)

 (3.895.046)

 (2.413.257)

 4.877.995

 2.464.738

 28.539.767

 44.043

 (838.540)

 -

 (23.401.569)

 9.100.800

 1.059.694

 841.852

 (892.120)

 (251.909)

 184.951

 31.657

 8.185.299

 22.603.925

 (4.440.137)

 (3.163.924)

 (1.469.723)

 4.258.488

 (335.675)

 17.452.954

 (6.433.148)

 (44.043)

 (568.225)

 (20.000)

 10.387.538

 838.540

 326.618

 (39.502.670)

 420.381

 (329.991)

 35.606.139

 359.760

 6.631

 (2.274.592)

 (11.508.632)

 10.405.064

 (8.802.675)

 (9.906.243)

 (1.793.297)

 6.671.292

 4.877.995

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.
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1- ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET
KONUSU

OLMUKSA International Paper Sabanc› Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi.
(“fiirket’’) 13 A¤ustos 1958 tarihinde Cam Soda Sanayi A.fi. olarak kurulmufl,
1963 y›l›nda ünvan de¤iflikli¤i yap›larak ifltigal konusu de¤ifltirilmifltir. fiirket
1968 y›l›ndan bu yana her nevi oluklu mukavva kutu imalat› ve sat›fl›n›
gerçeklefltirmektedir. Gebze, ‹zmir, Adana, ‹negöl, Manisa ve Antalya
tesislerinde her nevi ve ebatta oluklu mukavva kutu üretilip g›da sektöründen
sanayi sektörüne kadar genifl bir müflteri portföyüne sat›fla sunulmaktad›r.
Edirne Ka¤›t Tesislerinde ifllenip yeniden hammaddeye çevrilen at›k ka¤›tlar,
di¤er tesislerin bir k›s›m ham madde ihtiyac›n› sa¤lamaktad›r.

fiirket’in kanuni merkez adresi 4. Levent Sabanc› Center Kule 2 Kat 13
Befliktafl-‹stanbul olup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket’in 575 adet
çal›flan› bulunmaktad›r (31 Aral›k 2007: 708). fiirket hisseleri 1986 y›l›ndan
itibaren ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir.

Finansal tablolar yay›nlanmak üzere 16 Mart 2009 tarihinde Yönetim Kurulu
taraf›ndan onaylanm›flt›r. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kurulufllar›n yasal
mevzuata göre düzenlenmifl finansal tablolar› de¤ifltirme hakk› bulunmaktad›r.

fiirket üzerinde müflterek yönetim ve kontrolü elinde tutan taraflar s›ras›yla;
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi. ile International Paper Company flirketleridir.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA
İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

fiirket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu ve
vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta
ve haz›rlamaktad›r.

Sermaye Piyasas› Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye
Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤” (“Seri: XI, No:29
say›l› Tebli¤”) ile iflletmeler taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile
bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere sunulmas›na iliflkin ilke, usul ve esaslar›
belirlemektedir. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap
dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girmifltir ve bu Tebli¤ ile birlikte  Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤" yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu
tebli¤e istinaden, iflletmeler finansal tablolar›n› Avrupa Birli¤i taraf›ndan
kabul edilen haliyle Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na
(“UMS/UFRS”) göre haz›rlamalar› gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli¤i
taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (“UMSK”)  taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler
uygulanacakt›r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk›r› olmayan,
TMSK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›nacakt›r.

Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK  taraf›ndan
yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan ilan edilinceye kadar, finansal
tablolar SPK Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤i çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre
haz›rlanmaktad›r. ‹liflikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 14
Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun
olarak sunulmufltur. Bu kapsamda geçmifl dönem finansal tablolar›nda
afla¤›da aç›klanan baz› s›n›flamalar yap›lm›flt›r.

Geçmiş Yıl Finansal Tablolarında Yapılan
Sınıflamalar

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “‹liflkili taraflardan alacaklar” içerisinde
gösterilen 2.318.833 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço
ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Ticari alacaklar” kalemi
içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Stoklar” içerisinde gösterilen 1.336.028
TL ve “Di¤er alacaklar” içerisinde gösterilen 371.786 TL tutar›ndaki kalemler
31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda
“Di¤er dönen varl›klar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Di¤er alacaklar” içerisinde gösterilen 184
TL ve “Maddi duran varl›klar” içerisinde gösterilen 251.822 TL tutar›ndaki
kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal
tablolarda “Di¤er duran varl›klar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Finansal yat›r›mlar” içerisinde gösterilen
4.411.363 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen

yat›r›mlar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “‹liflkili taraflara borçlar” içerisinde gösterilen
1.541.033 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Ticari borçlar” kalemi içerisinde
gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Al›nan avanslar” içerisinde gösterilen
342.918 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile karfl›laflt›rmal›
sunulan finansal tablolarda “Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde
gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Borç karfl›l›klar›” içerisinde gösterilen
1.292.280 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda 506.839 TL “Dönem kar› vergi
yükümlülü¤ü” kalemi ve 785.441 TL tutar›ndaki kalemi “Çal›flanlara sa¤lanan
faydalara iliflkin karfl›l›klar” içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler” içerisinde
gösterilen 23.124 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Çal›flanlara sa¤lanan faydalara
iliflkin karfl›l›klar” kalemi içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli bilançoda “Ola¤anüstü yedekler” içerisinde gösterilen
13.957.493 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli bilanço ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Geçmifl y›l kar/zararlar›” kalemi
içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda “Faaliyet Giderleri” içerisinde gösterilen
37.155.429 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli gelir tablosu ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda 15.346.816 TL “Pazarlama, sat›fl
ve da¤›t›m giderleri” kalemi, 21.808.613 TL tutar›ndaki kalemler “Genel
yönetim giderleri” kalemi içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda “Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar”
içerisinde gösterilen 24.673.907 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008
tarihli gelir tablosu ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Di¤er
faaliyet gelirleri” kalemi içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda “Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar”
içerisinde gösterilen  1.837.654 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008
tarihli gelir tablosu ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda 945.534
TL “Finansal gelirler” kalemi ve 892.120 TL “Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen
yat›r›mlar›n kar/zararlar›ndaki paylar” içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda “Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar”
içerisinde gösterilen  671.905 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008 tarihli
gelir tablosu ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Di¤er faaliyet
gelirleri” içerisinde gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda “Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar”
içerisinde gösterilen  4.082.502 TL tutar›ndaki kalemler 31 Aral›k 2008
tarihli gelir tablosu ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda 2.439.354
TL “Finansal giderler” kalemi, 1.643.148 TL “Di¤er faaliyet giderleri” içerisinde
gösterilmifltir.

31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda “Vergiler” içerisinde gösterilen
3.553.534 TL tutar›ndaki kalemler  31 Aral›k 2008 tarihli gelir tablosu ile
karfl›laflt›rmal› sunulan finansal tablolarda “Ertelenmifl Vergi Gelir/Gideri”
kalemi içerisinde gösterilmifltir.

Yukar›da belirtilen, bilanço kalemlerine yap›lan de¤ifliklikler neticesinde,
31 Aral›k 2007 tarihli nakit ak›m tablosunda “Faaliyetlerinden elde edilen
nakit” içerisinde gösterilen 838.540 TL tutar›ndaki nakit girifli kalemleri 31
Aral›k 2008 tarihli nakit ak›m tablosu ile karfl›laflt›rmal› sunulan finansal
tablolarda “Yat›r›m faaliyetlerde kullan›lan net nakit” kalemi içerisinde
gösterilmifltir.

Kullan›lan Para Birimi

fiirket’in finansal tablolar› faaliyette bulundu¤u temel ekonomik çevrede
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) olan TL cinsinden
sunulmufltur.

5083 say›l› “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›nda Kanun”
(5083 say›l› Kanun) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para biriminin ismi
Yeni Türk Liras› (YTL), alt birimi ise Yeni Kurufl (YKR) olarak tan›mlanm›flt›r.
Di¤er taraftan Bakanlar Kurulu’nun “Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruflta Yer
Alan Yeni ‹barelerinin Kald›r›lmas›na ve Uygulama Esaslar›na ‹liflkin Bakanlar

FAALİYET
RAPORU ’08



Kurulu Karar›”n›n eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi
olan YTL ve YKR’de yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren yürürlükten kald›r›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Bu sebeple ekli
finansal tablolar TL cinsinden haz›rlanm›flt›r.

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların
düzeltilmesi

SPK’n›n  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  say›l›  karar›  uyar›nca, Türkiye'de
 faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na (UMS/UFRS
uygulamas›n› benimseyenler dahil) uygun olarak  finansal tablo haz›rlayan
flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamas›na son verilmifltir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren UMSK taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standard› (“UMS/TMS
29”) uygulanmam›flt›r.

İştirake uygulanan özsermaye metodu

‹fltirakteki yat›r›mlar özkaynak metodu ile muhasebelefltirilmifltir. Özkaynak
yöntemine göre bilançoda ifltirak, maliyet bedelinin ifltirakin net varl›klar›ndaki
al›m sonras› dönemde oluflan de¤iflimdeki fiirket’in pay› kadar düzeltilmesi
sonucu bulunan tutardan ifltirakte oluflan herhangi bir de¤er düflüklü¤ünün
düflülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. ‹fltirakin,
fiirket’in ifltirakteki pay›n› aflan zararlar› kay›tlara al›nmaz.

2.2  Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenmektedir.
Dönem içinde muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤ifliklik bulunmamaktad›r.

2.3  Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve
Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca bir döneme iliflkin ise,
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulan›r. fiirket’in cari y›l içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli
bir de¤iflikli¤i olmam›flt›r.Tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye
dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenir.

fiirket, Seri XI No 29 say›l› Tebli¤’i 1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan
hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere
uygulam›flt›r. fiirket’in 31 Aral›k 2006 tarihli aç›l›fl finansal tablolar›nda Seri
XI No:29 say›l› tebli¤ uyar›nca yap›lan düzeltme kay›tlar›n›n detay› Not
2.1’de verilmifltir.

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları

fiirket cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK)
ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama Yorumlar› Komitesi (UFRSYK)
taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni
ve revize edilmifl standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili
olanlar› uygulam›flt›r.

Afla¤›da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de¤ifliklikler
ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra bafllayan
mali dönemler için zorunlu oldu¤u halde fiirket’in faaliyetleri ile ilgili de¤ildir:

• UFRSYK 11, “UFRS 2 – Grup ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi 
Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler”

• UFRSYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaflmalar›”,
• UFRSYK  14, “UMS 19- Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama,

Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karfl›l›kl› Etkileflimleri”,

Henüz yürürlü¤e girmemifl ve fiirket taraf›ndan erken uygulanmas›
benimsenmemifl standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
de¤ifliklikler ve yorumlar

Afla¤›daki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tablolar›n onaylanma tarihinde
yay›nlanm›fl ancak yürürlü¤e girmemifltir:
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UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

UFRYK 13, “Müflteri Ba¤l›l›k
Programlar›”

UFRYK 15, “Gayrimenkul fiirketlerinde
‹nflaat Sözleflmeleri”

UFRYK 16, “Yurtd›fl›ndaki ‹flletme ile
‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal Riskten
Korunmas›”

UFRYK 17, “Parasal Olmayan
Varl›klar›n Hissedarlara Da¤›t›m›”

UFRYK 18, “Müflterilerden Varl›k
Transferi”

UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödemeler”
Hakedifl Koflullar› ve ‹ptallerine ‹liflkin
De¤ifliklik.

UFRS 1, “Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Kez
Uygulanmas›”
UFRS’lerin ‹lk Kez Uygulanmas›nda
Yat›r›m Maliyetlerine ‹liflkin De¤ifliklik

UFRS 3, “‹flletme Birleflmeleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel
Finansal Tablolar” UMS 28,
“‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar”
UMS 31 “‹fl Ortakl›klar›ndaki Paylar”
Sat›n Alma Yönteminin Uygulanmas›
Hakk›nda Kapsaml› De¤ifliklik

UMS 23, “(Revize) Borçlanma
Maliyetleri”       Do¤rudan
Giderlefltirmeyi Engelleyen Kapsaml›
De¤ifliklikler.

UMS 27, “Konsolide ve Solo Mali
Tablolar” UFRS’lerin ‹lk Kez
Uygulanmas›nda Yat›r›m Maliyetlerine
‹liflkin De¤ifliklik

UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunumu”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum”
Geri Sat›n Alma Opsiyonlu Finansal
Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde
Do¤acak Yükümlülüklerin Aç›klanmas›
Hakk›nda De¤ifliklik

UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunumu”
Do¤rudan Öz kayna¤a Kaydedilen Net
Gelir Tablosu Gereklili¤ine ‹liflkin
Kapsaml› De¤ifliklikler

UMS 39, “Finansal Araçlar:
Muhasebelefltirme ve Ölçme”  Riskten
Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere
‹lgili De¤ifliklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Temmuz 2008 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
mali dönemler için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Kas›m 2008 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Temmuz 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Temmuz 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Temmuz 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya
bu tarihten sonra bafllayan
hesap dönemleri için geçerlidir.
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UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’n›n
yerine geçmektedir. Bu standart, bölümlere göre raporlaman›n yönetimin
bak›fl aç›s›na göre haz›rlanan ve  iç raporlamada kullan›lan bölümleme
kriterleri baz al›narak yap›lmas›n› getirmektedir. fiirket, UFRS 8’in olas›
etkilerini de¤erlendirmektedir.

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”

De¤ifliklik, iflletmelerce, bir özellikli varl›¤›n elde edilmesi, inflaas› veya
üretimi ile do¤rudan iliflkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin, ilgili özellikli
varl›¤›n maliyetinin bir parças› olarak aktiflefltirilmesini gerektirir. Borçlanma
maliyetlerinin olufltu¤u anda giderlefltirilmesi seçene¤i bu de¤ifliklik ile sona
erecektir.  fiirket, UMS23 (Revize) standard›n› 1 Ocak 2009 tarihinden
itibaren uygulayacakt›r.

fiirket yöneticileri UFRS 8 standartlar›ndaki de¤ifliklik ve yenilikler haricinde
yukar›daki standart ve yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde
fiirket’in finansal tablolar› üzerinde önemli bir etki yaratmayaca¤›n›
düflünmektedir.

2.5  Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Ekteki finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe
prensipleri afla¤›daki gibidir:

Hasılat

Gelirler, tahsil edilmifl veya edilecek olan alacak tutar›n›n gerçe¤e uygun
de¤eri üzerinden ölçülür. Tahmini müflteri iadeleri, indirimler ve karfl›l›klar
söz konusu tutardan düflülmektedir.

Sat›fl ifllemi bir finansman ifllemini içeriyorsa, sat›fl bedelinin makul de¤eri,
izleyen dönemlerde yap›lacak tahsilatlar›n etkin faiz yöntemi ile iskonto
edilmesiyle hesaplan›r. Sat›fl bedelinin nominal de¤eri ile makul de¤er
aras›ndaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere yine tahakkuk
esas›na göre kaydedilir.

Mallar›n sat›fl›ndan elde edilen gelir, afla¤›daki flartlar›n tamam› yerine
getirildi¤inde muhasebelefltirilir:

fiirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya 
devretmesi,

fiirket’in mülkiyetle iliflkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve
sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmamas›,

Gelir tutar›n›n güvenilir bir flekilde ölçülmesi,

‹fllemle iliflkili ekonomik faydalar›n iflletmeye ak›fl›n›n olas› olmas› ve

‹fllemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir
flekilde ölçülmesi.

Temettü geliri, hissedarlar›n temettü alma hakk› do¤du¤u zaman kayda
al›n›r.

Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile
de¤erlenmektedir. Sabit ve de¤iflken genel üretim giderlerinin bir k›sm›n›
da içeren maliyetler stoklar›n ba¤l› bulundu¤u s›n›fa uygun olan yönteme
göre ve ço¤unlukla a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre de¤erlenir.
Net gerçekleflebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluflan tahmini
sat›fl fiyat›ndan tahmini tamamlanma maliyeti ile sat›fl› gerçeklefltirmek için
yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam›n›n indirilmesiyle elde
edilir.

Maddi  Duran Varlıklar

Maddi duran varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler
için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl
maliyet de¤erlerinden; 2005 ve sonras›nda al›nan kalemler için sat›n al›m
maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek
finansal tablolara yans›t›l›r.

Kiralama veya idari amaçl› ya da halihaz›rda belirlenmemifl olan di¤er
amaçlar do¤rultusunda infla edilme aflamas›ndaki varl›klar, maliyet
de¤erlerinden varsa de¤er düflüklü¤ü kayb› düflülerek gösterilirler. Maliyete
yasal harçlar da dahil edilir. Bu tür varl›klar, di¤er sabit varl›klar için kullan›lan
amortisman yönteminde oldu¤u gibi, kullan›ma haz›r olduklar›nda
amortismana tabi tutulurlar.

Arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›fl›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet
tutarlar›, beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür, kal›nt› de¤er
ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iflikliklerin olas› etkileri
için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤ifliklik varsa ileriye dönük
olarak muhasebelefltirilir.

Finansal kiralama ile al›nan varl›klar, beklenen faydal› ömrü ile söz konusu
kiralama süresinden k›sa olan› ile sahip olunan maddi duran varl›klarla ayn›
flekilde amortismana tabi tutulur.

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n
hizmetten al›nmas› sonucu      oluflan kazanç veya  kay›p sat›fl has›lat› ile
varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna
dahil edilir.

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

fiirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varl›klar›n›n, maliyet
de¤erinden birikmifl amortismanlar ve itfa paylar› düflülerek bulunan defter
de¤erine iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup
olmad›¤›n› de¤erlendirir. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazan›labilir tutar›n›
aflmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir
tutar, sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er
veya kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düflüklü¤ünün
de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit ak›mlar›n›n oldu¤u
en düflük seviyede gruplan›r (nakit üreten birimler). De¤er düflüklü¤üne
tabi olan finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er
düflüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir.

Borçlanma Maliyetleri

Tüm borçlanma maliyetleri, olufltuklar› dönemlerde gelir tablosuna
kaydedilmektedir.

Finansal Araçlar

Finansal varl›klar

Finansal yat›r›mlar, gerçe¤e uygun de¤er fark› kar veya zarara yans›t›lan
ve gerçe¤e uygun de¤erinden kay›tlara al›nan finansal varl›klar haricinde
kay›tlara gerçe¤e uygun piyasa de¤erinden al›m ifllemiyle do¤rudan iliflkili
harcamalar düflüldükten sonra al›n›r. Yat›r›mlar, yat›r›m araçlar›n›n ilgili
piyasa taraf›ndan belirlenen süreye uygun olarak  teslimat› koflulunu tafl›yan
bir kontrata ba¤l› olan ticari ifllem tarihinde kay›tlara al›n›r veya kay›tlardan
ç›kar›l›r.

Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kar veya zarara yans›t›lan
finansal varl›klar”, “vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar”, “sat›lmaya
haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r.
S›n›fland›rma, finansal varl›klar›n niteli¤ine ve amac›na ba¤l› olarak yap›l›r
ve ilk muhasebelefltirme s›ras›nda belirlenir.

Etkin faiz yöntemi

Etkin faiz yöntemi, finansal varl›¤›n itfa edilmifl maliyet ile de¤erlenmesi ve
ilgili faiz gelirinin iliflkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz
oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda
daha k›sa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam›n›n,
ilgili finansal varl›¤›n tam olarak net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
d›fl›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi
kullanmak suretiyle hesaplanmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal
varl›k olmayan veya (b) al›m sat›m amaçl› finansal varl›k olmayan finansal
varl›klardan oluflmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara al›nd›ktan
sonra güvenilir bir flekilde ölçülebiliyor olmas› kofluluyla gerçe¤e uygun
de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir flekilde
ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul k›ymetler maliyet de¤eriyle
gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kar veya zararlara
ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl›klar›n makul
de¤erinde meydana gelen de¤ifliklikler özkaynak hesaplar› içinde
gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya de¤er düflüklü¤ü
olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kar / zarar olarak gelir
tablosuna transfer edilir.
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Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar›na
yönelik yat›r›mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebelefltirilen
de¤er düflüfl karfl›l›klar›, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez.
Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar› haricinde, de¤er
düflüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›fl de¤er düflüklü¤ü
zarar›n›n muhasebelefltirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla
iliflkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebelefltirilen de¤er düflüklü¤ü zarar›
gelir tablosunda iptal edilebilir.

Krediler ve alacaklar

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada ifllem görmeyen ticari ve
di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar
etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤er
düflüklü¤ü düflülerek gösterilir.

Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤ü

Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
d›fl›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›, her bilanço tarihinde
de¤er düflüklü¤üne u¤rad›klar›na iliflkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na
dair de¤erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl›¤›n ilk
muhasebelefltirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana
gelmesi ve söz konusu olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar› üzerindeki
olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›na
iliflkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda de¤er düflüklü¤ü
zarar› oluflur.

‹tfa edilmifl de¤erinden gösterilen finansal varl›klar için de¤er düflüklü¤ü
tutar› gelecekte beklenen tahmini nakit ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin
faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter
de¤eri aras›ndaki farkt›r.

Bir karfl›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari
alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda, de¤er düflüklü¤ü do¤rudan
ilgili finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düflülür. Ticari alaca¤›n tahsil
edilememesi durumunda söz konusu tutar karfl›l›k hesab›ndan düflülerek
silinir. Karfl›l›k hesab›ndaki de¤iflimler gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düflüklü¤ü zarar› sonraki
dönemde azal›rsa ve azal›fl de¤er düflüklü¤ü zarar›n›n muhasebelefltirilmesi
sonras›nda meydana gelen bir olayla iliflkilendirilebiliyorsa, önceden
muhasebelefltirilen de¤er düflüklü¤ü zarar›, de¤er düflüklü¤ünün iptal
edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düflüklü¤ü hiçbir zaman
muhasabelefltirilmemifl olmas› durumunda ulaflaca¤› itfa edilmifl maliyet
tutar›n› aflmayacak flekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde de¤er
düflüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›fl, do¤rudan özkaynaklarda
muhasebelefltirilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m
tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde
çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riski tafl›mayan
yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.

Finansal yükümlülükler

fiirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar›, sözleflmeye ba¤l›
düzenlemelere, finansal bir yükümlülü¤ün ve özkayna¤a dayal› bir arac›n
tan›mlanma esas›na göre s›n›fland›r›l›r. fiirket’in tüm borçlar› düflüldükten
sonra kalan varl›klar›ndaki hakk› temsil eden sözleflme özkayna¤a dayal›
finansal araçt›r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna¤a dayal› finansal
araçlar için uygulanan muhasebe politikalar› afla¤›da belirtilmifltir.

Finansal yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan
finansal yükümlülükler veya di¤er finansal yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.

Di¤er finansal yükümlülükler

Di¤er finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, bafllang›çta ifllem
maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebelefltirilir.

Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden
hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan›larak itfa edilmifl
maliyet bedelinden muhasebelefltirilir.

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmifl maliyetlerinin
hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliflkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas›
yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya

uygun olmas› halinde daha k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte
yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün
net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.

Kur Değişiminin Etkileri

fiirket’in finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, yabanc› para cinsinden
(TL d›fl›ndaki para birimleri) gerçekleflen ifllemler, ifllem tarihindeki kurlar
esas al›nmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli
parasal varl›k ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak
Türk Liras›’na çevrilmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri ile izlenmekte olan
parasal olmayan kalemlerden yabanc› para cinsinden kaydedilmifl olanlar,
gerçe¤e uygun de¤erin belirlendi¤i tarihteki kurlar esas al›nmak suretiyle
TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabanc› para birimindeki
parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Kur farklar› olufltuklar› dönemdeki kar ya da zararda muhasebelefltirilirler.

Hisse Başına Kazanç

fiirket’in gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kar›n, y›l
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na
bölünmesi ile bulunmufltur.

Türkiye’de flirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmifl y›l karlar›ndan
da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz
hisse” da¤›t›mlar›, hisse bafl›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmifl
hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl›
ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmifle
dönük etkileri de dikkate al›narak bulunmufltur.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliflkin herhangi bir duyuru veya
di¤er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan sonra ortaya
ç›km›fl olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme
tarihi aras›ndaki tüm olaylar› kapsar.

fiirket bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya
ç›kmas› durumunda, finansal tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun
flekilde düzeltir.

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta
Bağlı Varlıklar

fiirket geçmifl olaylardan kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülü¤ün bulunmas›,
yükümlülü¤ün  yerine  getirilmesinin muhtemel olmas› ve söz konusu
yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir flekilde tahmin edilebilir olmas› durumunda
finansal tablolarda karfl›l›k ay›r›r.

Karfl›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliflkin risk ve belirsizlikler göz
önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi için yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r.

Karfl›l›¤›n, mevcut yükümlülü¤ün karfl›lanmas› için gerekli tahmini nakit
ak›mlar›n› kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karfl›l›¤›n defter
de¤eri, ilgili nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erine eflittir.

Karfl›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da
tamam›n›n üçüncü taraflarca karfl›lanmas›n›n beklendi¤i durumlarda, tahsil
edilecek tutar, ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas›
ve güvenilir bir flekilde ölçülmesi halinde varl›k olarak muhasebelefltirilir.

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde
Değişiklik ve Hatalar

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem finansal
tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca
bir döneme iliflkin ise, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere
iliflkin ise, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulan›r.

İlişkili Taraflar

Ekteki finansal tablolarda fiirket’in hissedarlar›, onlar›n sahibi oldu¤u
flirketler, bunlar›n yöneticileri ve iliflkili olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliflkili
flirketler olarak tan›mlanm›fllard›r.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Kurumlar vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmifl vergi girdinin toplam›ndan
oluflur.

31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

FAALİYET
RAPORU’08



31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Cari vergi

Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kar›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden
hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda vergilendirilebilir ya da vergiden
indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün
olmayan kalemleri hariç tutmas› nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kârdan farkl›l›k gösterir. fiirket’in cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi
itibar›yla yasallaflm›fl ya da önemli ölçüde yasallaflm›fl vergi oran› kullan›larak
hesaplanm›flt›r.

Ertelenmifl vergi

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin
finansal tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi matrah› hesab›nda
dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin yasalaflm›fl vergi oranlar› dikkate al›narak
hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmifl vergi yükümlülükleri
vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici
farklardan oluflan ertelenmifl vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde
etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel
olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r. Bahse konu varl›k ve yükümlülükler,
ticari ya da mali kar/zarar› etkilemeyen iflleme iliflkin geçici fark, flerefiye
veya di¤er varl›k ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara al›nmas›ndan
(iflletme birleflmeleri d›fl›nda) kaynaklan›yorsa muhasebelefltirilmez.

Ertelenmifl vergi yükümlülükleri, fiirket’in geçici farkl›l›klar›n ortadan
kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu fark›n ortadan kalkma
olas›l›¤›n›n düflük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklerdeki
yat›r›mlar ve ifl ortakl›klar›ndaki paylar ile iliflkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklar›n tümü için hesaplan›r.

Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliflkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenmifl vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle
muhtemel olmas› ve gelecekte ilgili farklar›n ortadan kalkmas›n›n  muhtemel
olmas› flartlar›yla hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bilanço tarihi itibar›yla gözden
geçirilir. Ertelenmifl vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, bir k›sm›n›n veya tamam›n›n
sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde
etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleflece¤i veya
yükümlülüklerin yerine getirilece¤i dönemde geçerli olmas› beklenen ve
bilanço tarihi itibar›yla yasallaflm›fl veya önemli ölçüde yasallaflm›fl vergi
oranlar› (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmifl vergi varl›klar›
ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, fiirket’in bilanço tarihi itibar›yla
varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanmas› ya da yükümlülüklerini yerine
getirmesi için tahmin etti¤i yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.

Ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi
yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakk›n olmas› veya söz
konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir
vergisiyle iliflkilendirilmesi ya da fiirket’in cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini
netlefltirmek sureti ile ödeme niyetinin olmas› durumunda mahsup edilir.

Dönem cari  ve ertelenmifl vergisi

Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebelefltirilen kalemler
(ki bu durumda ilgili kalemlere iliflkin ertelenmifl vergi de do¤rudan özkaynakta
muhasebelefltirilir) ile iliflkilendirilen ya da  iflletme birleflmelerinin ilk kayda
al›m›ndan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmifl
vergi,  gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebelefltirilir. ‹flletme
birleflmelerinde, flerefiye hesaplanmas›nda ya da sat›n alan›n, sat›n al›nan
ba¤l› ortakl›¤›n tan›mlanabilen varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› borçlar›n›n
gerçe¤e uygun de¤erinde elde etti¤i pay›n sat›n al›m maliyetini aflan k›sm›n›n
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu ifl sözleflmeleri hükümlerine göre
k›dem tazminat›, emeklilik veya iflten ç›kar›lma durumunda ödenmektedir.
Güncellenmifl olan UMS 19 Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar Standard›
(“UMS 19”) uyar›nca söz konusu türdeki ödemeler tan›mlanm›fl emeklilik
fayda planlar› olarak nitelendirilir.

Bilançoda muhasebelefltirilen k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, tüm çal›flanlar›n
emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤mas› beklenen yükümlülük tutarlar›n›n
net bugünkü de¤erine göre hesaplanm›fl ve finansal tablolara yans›t›lm›flt›r.

Nakit Akım Tablosu

Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve
finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›, fiirket’in faaliyetlerinden
kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir.

Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, fiirket’in yat›r›m faaliyetlerinde
(sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit ak›mlar›n›
gösterir.

Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, fiirket’in finansman
faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini
gösterir.

Haz›r de¤erler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren
vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan
ve önemli tutarda de¤er de¤iflikli¤i riskini tafl›mayan yüksek likiditeye sahip
di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.

Sermaye ve Temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan
temettüler, temettü karar›n›n al›nd›¤› dönemde birikmifl kardan indirilerek
kaydedilir.

2.6  Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin
ve Varsayımları

Not 2.5’te belirtilen muhasebe politikalar›n›n uygulanmas› sürecinde yönetim,
finansal tablolarda muhasebelefltirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan
afla¤›daki yorumlar› yapm›flt›r:

Ekonomik ömürlerin belirlenmesi, hukuki ifllemlere iliflkin karfl›l›k ayr›lmas›
(Not 22), stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ve flüpheli alacak karfl›l›¤›n›n
belirlenmesi (Not 10) s›ras›nda Yönetim taraf›ndan baz› öngörüler yap›lm›flt›r.
fiüpheli alacak karfl›l›¤›n›n belirlenmesi esnas›nda fiirket vadesini 90 günden
fazla geçen alacaklar›n› de¤erlendirerek karfl›l›k tutar›n› belirlemektedir.

Ertelenen vergi, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl›
de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r.
Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca
bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r. Ertelenen
vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken,
indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle
muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r (Dipnot 35).

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007: Bulunmamaktad›r).

4. İŞ ORTAKLIKLARI

Bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007: Bulunmamaktad›r).

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2007: Bulunmamaktad›r).
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
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Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

31 Aralık
2007

31 Aralık
2008

Kasa
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Ters repo ifllemlerinden alacaklar

6.638
708.100

-
1.750.000
2.464.738

3.938
741.835

2.632.222
1.500.000
4.877.995

Vadeli Mevduatlar ve Repolar

Döviz
cinsi

Faiz Oranı
%

TL 15.0

31 Aralık
2008

Vade

Ocak 2009 1.750.000
1.750.000

TL
AVRO
USD

15.8
5.0
5.3

Ocak 2008
Ocak 2008
fiubat 2008

1.500.000
302.822

2.329.400
4.132.222

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteli¤i ve düzeyine iliflkin aç›klamalar
38. notta aç›klanm›flt›r.

7. FİNANSAL YATIRIMLAR

Satılmaya Hazır
Finansal Yatırımlar

Pay
%

Entek Elektrik Üretimi
Otoprodüktör Grubu A.fi.

0.70

31 Aralık
2008

1.059.635

1.059.635

Pay
%

0.70

31 Aralık
2007

1.059.635

1.059.635

Bu finansal duran varl›¤a iliflkin de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› olup olmad›¤›,
elde edilecek getirilerinin bugünkü de¤eri ve indirgenmifl nakit ak›m› de¤eri
ile hesaplanmaktad›r. fiirket, bu finansal varl›¤› rayiç de¤erinin yeniden
de¤erlenmifl maliyet de¤erinden yüksek oldu¤undan emin olduktan sonra
enflasyona göre düzeltilmifl maliyet bedelleri ile bilançoya yans›tmaktad›r.

8. FİNANSAL BORÇLAR

(*) Akbank T.A.fi.’den kullan›lan spot kredilerden oluflmaktad›r.

-
542.235
542.235

Ağırlıklı
Ortalama Etkin

Faiz Oranı
Para
Birimi

TL (*)        -

31 Aralık 2008

Kısa Vadeli Uzun Vadeli

USD
TL (*)

9.42 %
-

6.063.515
361.590

6.425.105

-
-
-

31 Aralık 2007

Kısa Vadeli Uzun Vadeli

-

Finansal Borçlar›n Vadeleri Afla¤›daki Gibidir.
31 Aralık

2007
31 Aralık

2008

1 y›l içerisinde ödenecek 6.425.105 542.235

9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Bulunmamaktad›r .

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, ticari alacaklar›n 6.161.375 TL
(2007: 5.584.221 TL) tutar›ndaki k›sm› için flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.
Ticari alacaklar için ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›, geçmifl tahsil edilememe
tecrübesine dayan›larak belirlenmifltir.

10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

Kısa Vadeli
Ticari Alacaklar

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
‹liflkili taraflardan alacaklar (Not 37)
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤›

31 Aralık
2007

50.413.098
15.832.838

735.388
(6.161.375)
60.819.949

51.785.762
11.977.415
2.318.833

(5.584.221)
60.497.789

31 Aralık
2008

Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Kapan›fl Bakiyesi, 31 Aral›k

  (5.584.221)
(967.402)
390.248

(6.161.375)

  (5.399.270)
(389.301)
204.350

(5.584.221)

20072008

Ticari alacaklardaki risklerin niteli¤i ve düzeyine iliflkin aç›klamalar 38. notta
aç›klanm›flt›r.

Bilanço tarihi itibariyle fiirket’in ticari borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aralık
2007

31 Aralık
2008

Ticari borçlar
‹liflkili taraflara ticari borçlar (Not 37)

  10.525.859
1.813.845

 12.339.704

  13.520.762
2.163.987

 15.684.749

Şüpheli ticari alacak
karşılığı hareketleri

Kısa Vadeli
Borçlar

11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Kısa Vadeli
Diğer Alacaklar

Net Parasal Pozisyon Kar / Zarar›

Verilen depozito ve teminatlar

31 Aralık
2007

19.710
19.710

27.275
27.275

31 Aralık
2008

Kısa Vadeli
Diğer Borçlar

Net Parasal Pozisyon Kar / Zarar›

Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Di¤er çeflitli borçlar

31 Aralık
2007

755.799
572.203
20.563

1.348.565

765.889
704.956
116.388

1.587.233

31 Aralık
2008

12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN
ALACAK VE BORÇLAR

Bulunmamaktad›r. ( 31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Ağırlıklı
Ortalama Etkin

Faiz Oranı
Para
Birimi

Bulunmamaktad›r. ( 31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Uzun Vadeli Ticari Borçlar
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‹lk madde ve malzeme

Yar› mamüller

Mamüller

Ticari mallar

Di¤er stoklar

Yoldaki mallar

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›

  24.979.418

4.539.327

2.114.931

47.846

104.290

344.337

(117.153)

32.012.996

  25.964.589

4.176.879

1.777.076

88.922

225.197

-

(202.890)

32.029.773

2008 ve 2007 y›l›nda gerçekleflen stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› hareketleri
afla¤›daki gibidir:

Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak

Dönem geliri/(gideri)

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k

20072008

(202.890)

  85.737

(117.153)

(171.233)

  (31.657)

(202.890)

13. STOKLAR

31 Aralık
2007

31 Aralık
2008

14. CANLI VARLIKLAR

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE
İLİŞKİN VARLIKLAR

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t

Hammaddeleri San. ve Tic. A.fi.

29.98 4.497.370

31 Aralık
2008Payı %

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN

VARLIKLAR

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle fiirket’in ifltirakinin detay› afla¤›daki gibidir:

Kuruluş ve
Faaliyet Yeri

‹stanbul

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t

Hammaddeleri San. ve Tic. A.fi.

29.98 4.411.363

31 Aralık
2007Payı %

Kuruluş ve
Faaliyet Yeri

‹stanbul

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.fi. özkaynak
yöntemiyle muhasebelefltirilmifltir.

Dönkasan, 1978 y›l›nda kurulmufl olup ana faaliyet konusu ka¤›t at›klar›n›n
toplanmas› ve geri kazan›m›n› yayg›nlaflt›rarak, global kaynaklar›n verimli
kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.fi. ile ilgili
özet mali bilgiler afla¤›da aç›klanm›flt›r:

Toplam varl›klar

Toplam Yükümlülükler

Net Varl›klar

‹fltiraklerin net varl›klar›nda fiirket’in Pay›

 16.514.734

(1.513.500)

15.001.234

4.497.370

  16.345.817

(1.631.461)

14.714.356

4.411.363

31 Aralık
2007

31 Aralık
2008

Has›lat

Dönem Kar›

‹fltiraklerin dönem kar›nda fiirket’in Pay›

 45.153.698

1.636.878

490.736

  44.626.804

2.975.718

892.120

1 Ocak-
31 Aralık

2007

1 Ocak-
31 Aralık

2008

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

18. MADDİ DURAN VARLIKLAR

Demirbaşlar
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü

düzenleri Binalar
Tesis makine

ve cihazlar Taşıtlar

Yapılmakta
olan

yatırımlar Toplam

Maliyet De¤eri
Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak 2008

Al›mlar

Ç›k›fllar

Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k 2008

Birikmifl Amortismanlar

1 Ocak 2008 itibariyle aç›l›fl bakiyesi

Dönem gideri

Ç›k›fllar

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k 2008

31 Aral›k 2008 itibariyle net defter de¤eri

3.933.416

-

-

-

3.933.416

-

-

-

-

3.933.416

3.488.195

161.557

-

52.600

3.702.352

(3.196.801)

(55.445)

-

(3.252.246)

450.106

47.012.692

127.472

-

1.899.495

49.039.659

(18.692.868)

(1.183.275)

-

(19.876.143)

29.163.516

214.122.902

534.649

(562.820)

4.007.454

218.102.185

(151.560.923)

(8.061.929)

463.587

(159.159.265)

58.942.920

1.192.358

2.929

(98.605)

-

1.096.682

(798.243)

(187.392)

78.931

(906.704)

189.978

8.283.658

154.946

(13.859)

66.776

8.491.521

(7.365.461)

(226.804)

13.859

(7.578.406)

913.115

368.227

6.985.793

-

(6.026.325)

1.327.695

-

-

-

-

1.327.695

278.401.448

7.967.346

(675.284)

-

285.693.510

(181.614.296)

(9.714.845)

556.377

(190.772.764)

94.920.746

İştirak

İştirak

Stok değer düşüklüğü karşılığı hareketleri
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Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Demirbaşlar
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü

düzenleri Binalar
Tesis makine

ve cihazlar Taşıtlar

Yapılmakta
olan

yatırımlar Toplam

Maliyet De¤eri

Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak 2007

Al›mlar

Ç›k›fllar

Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k 2007

Birikmifl Amortismanlar
Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak 2007

Dönem gideri

Ç›k›fllar

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2007 itibariyle net defter de¤eri

3.271.788

-

-

661.628

3.933.416

-

-

-

-

3.933.416

3.427.275

60.920

-

-

3.488.195

(3.148.802)

(47.999)

-

(3.196.801)

291.394

33.254.709

121.467

-

13.636.516

47.012.692

(17.800.934)

(891.934)

-

(18.692.868)

28.319.824

7.875.622

264.679

(22.174)

165.531

8.283.658

(7.161.762)

(225.873)

22.174

(7.365.461)

918.197

891.345

44.091.613

-

(44.614.731)

368.227

-

-

-

-

368.227

192.488.436

394.049

(8.879.824)

30.120.241

214.122.902

(152.845.773)

(7.453.039)

8.737.889

(151.560.923)

62.561.979

1.773.489

2.080

(583.211)

-

1.192.358

(1.134.208)

(220.709)

556.674

(798.243)

394.115

242.982.664

44.934.808

(9.485.209)

(30.815)

278.401.448

(182.091.479)

(8.839.554)

9.316.737

(181.614.296)

96.787.152

19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maddi olmayan duran varl›klar›n  31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle net defter
de¤eri 906.203 TL dir ( 2007: 1.099.695 TL). Dönem içi maddi olmayan
duran varl›k al›m› 39.305 TL dir (2007: 360.806 TL). Maddi olmayan duran
varl›klar›n  döneme iliflkin itfa gideri 232.797 TL’ dir (2007:261.246 TL) ve
genel yönetim giderlerine dahil edilmifltir.

Binalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makina ve cihazlar
Tafl›tlar
Döfleme ve demirbafllar
Özel maliyetler

40-50 y›l
10-17 y›l
10-14 y›l

4-5 y›l
8-10 y›l

5 y›l

Faydalı ömür

20. ŞEREFİYE

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Dava karfl›l›¤›

Vergi cezas› karfl›l›¤›

Ciro pirimi karfl›l›¤›

Di¤er karfl›l›klar

 580.000

-

230.674

146.003

956.677

31 Aralık
 2007Kısa Vadeli Karşılıklar

31 Aralık
 2008

  680.000

289.396

114.840

49.007

1.133.243

Aç›l›fl bakiyesi,1 Ocak 2008

‹lave karfl›l›k

Ödemeler

‹ptal edilen karfl›l›k

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k 2008

Toplam

Ciro
pirimi

karşılığı

Vergi
cezası

karşılığı
Dava

karşılığı

680.000

-

-

(100.000)

580.000

289.396

-

(289.396)

-

-

114.840

230.674

(114.840)

-

230.674

1.084.236

230.674

(404.236)

(100.000)

810.674

22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER

a. Karşılıklar

Aç›l›fl bakiyesi,1 Ocak 2007

‹lave karfl›l›k

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k 2007

475.600

204.400

680.000

-

289.396

289.396

-

114.840

114.840

475.600

608.636

1.084.236

fiirket aleyhine aç›lan 813.325 TL tutar›nda dava bulunmaktad›r. fiirket
aleyhine aç›lan davalar, flirketin hukuk müflavirleri taraf›ndan de¤erlendirilmifl
ve nakit ç›k›fl› öngörülen davalar ile ilgili olarak 580.000TL karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Amortisman giderlerinin 8.113.735 TL’si (2007: 7.290.808 TL) sat›lan mal›n maliyetine, 1.601.110 TL’si (2007: 1.548.746 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmifltir.

Maddi duran varl›klar›n ekonomik ömürleri afla¤›da belirtilmifltir:

Verilen teminat mektuplar›

Al›nan teminat mektuplar›

Al›nan teminat çek ve senetleri

Al›nan teminat ipotekler

Al›nan teminat di¤er

2.473.811

1.453.949

6.191.170

1.757.000

-

9.402.119

31 Aralık
 2007Koşullu varlık ve yükümlülüklür

31 Aralık
 2008

  1.555.822

1.843.869

5.015.479

1.207.000

557.018

8.623.366

b. Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

23. TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Personele ödenecek ücretler

Kullan›lmayan izin karfl›l›¤›

27.556

652.945

680.501

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

  23.124

785.441

808.565

24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Kıdem Tazminatı Karşılıkları:

Yürürlükteki ‹fl Kanunu hükümeri uyar›nca, çal›flanlardan k›dem tazminat›na
hak kazanacak flekilde ifl sözleflmesi sona erenlere, hak kazand›klar› yasal
k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte
bulunan 506 say›l›  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422
say›l›  ve 25 A¤ustos 1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iflik 60’›nc›
maddesi hükmü gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak iflten ayr›lma hakk›
kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r. Emeklilik öncesi hizmet flartlar›yla ilgili baz› geçifl karfl›l›klar›,
ilgili kanunun 23 May›s 2002 tarihinde de¤ifltirilmesi ile Kanun’dan ç›kar›lm›flt›r.

31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k 2.173,18 TL
(2007: 2.087,92 TL) tavan›na  tabidir.

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi
de¤ildir. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in, çal›flanlar›n emekli olmas›ndan
kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutar›n›n bugünkü de¤erinin
tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktad›r. UMS 19 (“Çal›flanlara Sa¤lanan
Faydalar”), flirketin yükümlülüklerinin, tan›mlanm›fl fayda planlar› kapsam›nda
aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak gelifltirilmesini öngörür. Bu
do¤rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal
varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir:

Esas varsay›m,  her hizmet y›l› için olan azami yükümlülük tutar›n›n enflasyona
paralel olarak artacak olmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto oran›,
gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran›
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla, ekli finansal tablolarda
karfl›l›klar, gelece¤e iliflkin, çal›flanlar›n emeklili¤inden kaynaklanacak

FAALİYET
RAPORU ’08



31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

muhtemel yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r.
‹lgili bilanço tarihlerindeki karfl›l›klar, y›ll›k % 5,4 enflasyon ve % 12 iskonto
oran› varsay›mlar›na göre yaklafl›k % 6,26 olarak elde edilen reel iskonto
oran› kullan›lmak suretiyle hesaplanm›flt›r (31 Aral›k 2007: % 5,71). ‹ste¤e
ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, fiirket’e kalacak olan k›dem
tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate al›nm›flt›r. K›dem tazminat›
tavan› alt› ayda bir revize edilmekte olup, fiirketin k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n
hesaplanmas›nda 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,05
TL tavan tutar› dikkate al›nm›flt›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 5.908.975

5.908.975

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

  5.895.541

5.895.541

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak

Hizmet maliyeti

Faiz maliyeti

Aktüeryal kazanç

Ödenen k›dem tazminatlar›

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k

5.895.541

1.223.071

369.061

(268.115)

(1.310.583)

5.908.975

2007
Kıdem tazminatı karşılığının
hareket tablosu 2008

  5.404.072

750.890

308.804

-

(568.225)

5.895.541

25. EMEKLİLİK PLANLARI

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Stoklar için verilen siparifl avanslar›

Peflin ödenmifl giderler

Devreden KDV

Sigorta tazminat›ndan alacaklar

‹fl avanslar›

Di¤er

1.717.448

429.884

383.263

30.608

5.614

170.876

2.737.693

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

  1.336.028

413.548

237.986

92.274

5.730

35.796

2.121.362

26. DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer dönen varlıklar

Maddi duran varl›klar için verilen siparifl avanslar›

Peflin ödenmifl giderler

Di¤er

62.238

5.511

184

67.933

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

  251.822

17.298

184

269.304

Diğer duran varlıklar

Al›nan avanslar

Di¤er çeflitli borç ve yükümlülükler

716.337

4.393

720.730

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

  342.918

-

342.918

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.

International Paper Holding Co.

Union Camp Co. BV

Halka aç›k k›s›m

Nominal Sermaye

43.73

31.14

12.59

12.54

100.00

31 Aralık
 2007%

  14.257.138

10.152.715

4.104.423

4.088.224

32.602.500

Ortaklar

27. ÖZKAYNAKLAR

fiirket’in 31 Aral›k  2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihlerindeki ödenmifl sermaye
yap›s› afla¤›daki gibidir:

43.73

-

43.73

12.54

100.00

31 Aralık
 2008%

  14.257.138

-

14.257.138

4.088.224

32.602.500

fiirketin 2008 y›l›ndaki sermayesi 3.260.250.000 adet hisseden oluflmaktad›r
(2007: 3.260.250.000 hisse). Hisselerin itibari de¤eri hisse bafl›na 0,01 TL’dir
(2007: hisse bafl› 0,01 TL). fiirketin imtiyazl› hisse senedi bulunmamaktad›r.

Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle flöyledir

Sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 90.564.317

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

  90.564.317

31 Aral›k  2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle kardan ayr›lm›fl k›st›lanm›fl
yedek hesaplar› afla¤›daki gibidir:

Yasal Yedekler 4.681.620

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

3.066.357

Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip
yasal yedeklerden oluflmaktad›r. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler
tarihi (enflasyona göre endekslenmemifl) ödenmifl sermayenin %20’sine
eriflene kadar, geçmifl dönem ticari kar›n›n y›ll›k %5’i oran›nda ayr›l›r.  ‹kinci
tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm
nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r.

31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle geçmifl y›l karlar› ve
ola¤anüstü yedek hesaplar› afla¤›daki gibidir:

Geçmifl y›l karlar›

Ola¤anüstü yedekler

12.769.079

21.963.278

34.732.357

31 Aralık
 2007

31 Aralık
 2008

2.510.360

13.957.493

16.467.853

SPK’n›n 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyar›nca
enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denklefltirme iflleminde ortaya
ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›, SPK’n›n kar da¤›t›m›na
iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl finansal
tablolara göre da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak
dikkate al›nmaktayd›. Bununla birlikte, “Geçmifl y›llar zararlar›”nda izlenen
söz konusu tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan
zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktayd›.

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyar›nca, enflasyona
göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak
kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, Yasal yedekler, Statü yedekleri,
Özel yedekler ve Ola¤anüstü yedek” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri
ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmifl de¤erleri toplu halde
özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda
yer almaktayd›. Tüm özkaynak kalemlerine iliflkin “Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda,
ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit
kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilmekteydi.

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlü¤e giren Seri:XI, No:29 say›l› tebli¤ ve ona
aç›klama getiren SPK duyurular›na göre “Ödenmifl sermaye”, “Kardan
ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal
kay›tlardaki tutarlar› üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebli¤in uygulanmas› esnas›nda de¤erlemelerde ç›kan farkl›l›klar›n (enflasyon
düzeltmesinden kaynaklanan farl›l›klar gibi):

“Ödenmifl sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave
edilmemiflse, “Ödenmifl sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere 
aç›lacak “Sermaye düzeltmesi farklar›” kalemiyle;

“Kardan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler” ve “Hisse senedi ihraç 
primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar da¤›t›m› veya sermaye 
art›r›m›na konu olmam›flsa “Geçmifl y›llar kar/zarar›yla”,
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31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

iliflkilendirilmesi gerekmektedir. Di¤er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal
Raporlama Standartlar› çerçevesinde de¤erlenen tutarlar› ile gösterilmektedir.

Sermaye düzeltmesi farklar›n›n sermayeye eklenmek d›fl›nda bir kullan›m›
yoktur.

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli karar› gere¤ince 2008
y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar›n da¤›t›m esaslar› ile ilgili olarak paylar›
borsada ifllem gören anonim ortakl›klar için, asgari kar da¤›t›m oran› %20
(31 Aral›k 2007: %20) olarak uygulanacakt›r. Buna göre bu da¤›t›m›n
flirketlerin genel kurullar›nda alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da
temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz
olarak ortaklara da¤›t›lmas›na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü
tutar›n›n mevcut ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayelerinin %5’inden az olmas›
durumunda, söz konusu tutar›n da¤›t›lmadan ortakl›k bünyesinde
b›rak›labilmesine imkan verilmifl ancak bir önceki döneme iliflkin temettü
da¤›t›m›n› gerçeklefltirmeden sermaye art›r›m› yapan ve bu nedenle paylar›
"eski" ve "yeni" fleklinde ayr›lan anonim ortakl›klardan, faaliyetleri sonucunda
elde ettikleri dönem kar›ndan temettü da¤›tacaklar›n, hesaplayacaklar›
birinci temettüyü nakden da¤›t›lmalar› zorunlulu¤u getirilmifltir.

Ayr›ca, 25 fiubat 2005 tarih ve 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK
düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden SPK’n›n asgari
kar da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar
da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan
karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›, karfl›lanamamas› durumunda
ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n tamam› da¤›t›lacakt›r.
SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal kay›tlar›n
herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m›
yap›lmayacakt›r.

28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Yurt içi sat›fllar

Yurt d›fl› sat›fllar

Sat›fl iadeleri

Sat›fl iskontolar›

208.002.431

15.119.513

(675.493)

(784.678)

221.661.773

1 Ocak-
31 Aralık

 2007

1 Ocak-
31 Aralık

 2008

  217.321.907

14.506.007

(957.175)

(611.444)

230.259.295

Satışlar

‹lk madde, malzeme giderleri

Genel üretim giderleri

Do¤rudan iflçilik giderleri

Amortisman giderleri

Yar›mamül stoklar›ndaki de¤iflim

Mamül stoklar›ndaki de¤iflim

(134.430.572)

(34.640.662)

(8.467.325)

(8.113.735)

362.448

337.855

(184.951.991)

1 Ocak-
31 Aralık

 2007

1 Ocak-
31 Aralık

 2008

  (133.646.829)

(32.422.211)

(8.749.841)

(7.290.808)

(1.929.723)

71.320

(183.968.092)

Satışların maliyetleri

29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ,
PAZARLAMA VE SATIŞ GİDERLERİ, GENEL
YÖNETİM GİDERLERİ

Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri

Genel yönetim giderleri

(15.519.087)

(20.859.650)

(36.378.737)

1 Ocak
31 Aralık

 2007

1 Ocak-
31 Aralık

 2008

  (15.346.816)

(21.808.613)

(37.155.429)

Personel gideri

Nakliye gideri

Seyahat giderleri

Kira gideri

‹hracat giderleri

Sigorta giderleri

Di¤er

(3.800.307)

(9.884.030)

(436.744)

(237.788)

(219.691)

(73.678)

(866.849)

(15.519.087)

1 Ocak-
31 Aralık

 2008

  (3.757.627)

(9.738.432)

(542.603)

(177.419)

(198.005)

(74.978)

(857.752)

(15.346.816)

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

1 Ocak-
31 Aralık

 2007

Personel gideri

Amortisman gideri

Sigorta giderleri

Hizmet, müflavirlik ve bilirkifli gideri

Seyahat giderleri

Bilgi ifllem gideri

Kira gideri

Di¤er giderler

(11.966.783)

(1.833.907)

(1.567.218)

(1.323.818)

(842.111)

(738.687)

(299.663)

(2.287.463)

(20.859.650)

1 Ocak-
31 Aralık

 2008

  (12.056.292)

(1.809.992)

(1.516.953)

(1.272.085)

(1.180.968)

(688.093)

(328.383)

(2.955.847)

(21.808.613)

Genel yönetim giderleri

1 Ocak-
31 Aralık

 2007

Personel gideri

Nakliye gideri

Amortisman gideri

Sigorta giderleri

Hizmet, müflavirlik ve bilirkifli gideri

Seyahat giderleri

Bilgi ifllem gideri

Kira gideri

‹hracat giderleri

Di¤er giderler

(15.767.090)

(9.884.030)

(1.833.907)

(1.640.896)

(1.323.818)

(1.278.855)

(738.687)

(537.451)

(219.691)

(3.154.312)

(36.378.737)

1 Ocak -
31 Aralık

2008

(15.813.919)

(9.738.432)

(1.809.992)

(1.591.931)

(1.272.085)

(1.723.571)

(688.093)

(505.802)

(198.005)

(3.813.599)

(37.155.429)

1 Ocak -
31 Aralık

2007

30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

Sigorta tazminat geliri (*)

Muhtelif sat›fl gelirleri

Sabit k›ymet sat›fl geliri

‹ptal edilen karfl›l›k gelirleri

Komisyon gelirleri

SSK iflgörmezlik ödene¤i

Di¤er gelir ve karlar

112.703

13.112

58.640

100.000

31.434

171.702

449.739

937.330

1 Ocak -
31 Aralık

2008

23.401.569

159.770

400.843

-

45.252

167.486

498.987

24.673.907

1 Ocak -
31 Aralık

2007

31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren döneme ait di¤er faaliyetlerden
gelirlerin detay› afla¤›daki gibidir:

(*)fiirket’in ‹negöl fabrikas›nda 6 A¤ustos 2006 tarihinde bir yang›n meydana gelmifltir. Bahsi
geçen yang›n sonucunda fiirket’in ‹negöl fabrikas›nda bulunan sabit k›ymetlerinin tamam›na
yak›n› ile stoklar› zarar görmüfltür.  6 A¤ustos 2006 tarihi itibariyle tamamen zarar görüp
kullan›lamayacak durumda olan ve 2006 y›l› finansal tablolar›nda giderlefltirilen sabit k›ymetlerin
net defter de¤eri 12.648.896 TL, zarar gören stoklar›n de¤eri ise 5.419.033 TL’dir. fiirket’in
sabit k›ymet ve stok hasarlar›n› karfl›lamak üzere yang›n sigortas› ve ayr›ca yang›n kar kayb›
sigortas› poliçeleri bulunmaktad›r. fiirket’in sigorta poliçeleri iliflkili kurulufllardan Aksigorta A.fi.
ile yap›lm›flt›r ve fiirket Aksigorta A.fi.’den toplam olarak 42.869.475 TL sigorta bedeli tazmin
etmifltir. Tazmin edilen tutar›n 31.561.522 TL’si sabit k›ymet, 6.486.704 TL’si kar kayb› (1.400.000
TL’si 2006 y›l›nda) 4.821.249 TL’si stok hasarlar› (4.182.960 TL’si 2006 y›l›nda) için gelir
kaydedilmifltir. 2006 y›l› içerisinde yang›n ile ilgili oluflan giderler kaydedilmifl ve kar kayb›
sigortas› ile ilgili 1.400.000 TL gelir kaydedilmifl idi. Aksigorta A.fi.’den tahsil edilen sigorta
tazminat›ndan 2006 y›l› içerisinde kaydedilen gelir ve giderler düflüldükten sonra ilgili k›s›m
2007 y›l›nda gelir olarak kaydedilmifltir.

Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar

FAALİYET
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Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Vak›f ba¤›fl giderleri

Sabit k›ymet sat›fl zararlar›

Di¤er

(250.535)

(87.816)

(282.780)

(621.131)

1 Ocak-
31 Aralık

 2007

1 Ocak-
31 Aralık

 2008

  (742.900)

(148.934)

(751.314)

(1.643.148)

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar

Al›m sat›m ifllemlerinden kaynaklanan
finansman gelirleri

Faiz geliri

Menkul k›ymet sat›fl kar›

Kambiyo karlar›

Banka kredilerinden kaynaklanan
kambiyo karlar›

5.819.529

228.916

230.436

2.591.131

1.274.000

10.144.012

1 Ocak -
31 Aralık

2008

5.146.164

458.324

380.216

829.280

116.254

6.930.238

1 Ocak -
31 Aralık

2007

32. FİNANSAL GELİRLER

Faiz giderleri

Banka kredilerinden kaynaklanan
kambiyo zararlar›

Al›m sat›m ifllemlerinden kaynaklanan
finansman giderleri

Kambiyo zararlar›

Di¤er finansal giderler

(393.113)

(3.272.040)

(846.939)

(2.098.319)

(17.122)

(6.627.533)

1 Ocak -
31 Aralık

2008

(44.043)

(23.223)

(754.862)

(2.439.354)

(2.343)

(3.263.825)

1 Ocak -
31 Aralık

2007

33. FİNANSAL GİDERLER

34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN
VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

Bulunmamaktad›r. (31 Aral›k 2007, Bulunmamaktad›r)

Cari kurumlar vergisi karfl›l›¤›

Eksi: Peflin ödenen vergi ve fonlar

1.676.538

(1.547.763)

128.775

1 Ocak -
31 Aralık

2008

4.631.765

(4.124.926)

506.839

1 Ocak -
31 Aralık

2007

35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Cari vergi yükümlülüğü

Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibar›yla hesaplanmakta ve
tahakkuk ettirilmektedir. 2008 y›l› kurum kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri
itibar›yla vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %20
oran›nda geçici vergi hesaplanm›flt›r (2007: 20 %). Zararlar, gelecek y›llarda
oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, azami 5 y›l tafl›nabilir.
Ancak oluflan zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan
düflülemez.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma
prosedürü bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n hesap kapama dönemini
takip eden y›l 1-25 Nisan tarihleri aras›nda vergi beyannamelerini
haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve bunlara baz
olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilir.

Gelir Vergisi Stopaj›

Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden
ve bu kar paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek beyan eden tam mükellef
kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç
olmak üzere kar paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas›
gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003-22 Temmuz 2006 tarihleri
aras›nda tüm flirketlerde %10 olarak uygulanm›flt›r. Bu oran, 22 Temmuz
2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile %15
olarak uygulanmaktad›r. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar paylar›
gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.

24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden
yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas›
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap›lan teflvik belgesi yat›r›m
harcamalar›ndan flirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40’›
vergilendirilebilir kazançtan düflülebilir. Yararlan›lan teflvik belgesiz yat›r›m
harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r.

Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ancak, flirketlerin vergilendirilebilir kazançlar›n›n
yetersiz olmas› sebebiyle, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yararlanamad›¤›
yat›r›m indirimi tutar› sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir
kazançlardan düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Bununla birlikte,
tafl›nan yat›r›m indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait
kazançlar›ndan indirilebilir. 2008 y›l› kurum kazanc›ndan indirilemeyen
yat›r›m indirimi tutar›n›n sonraki dönemlere devri mümkün de¤ildir.

fiirketlerin 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, tafl›nan
yat›r›m indirimini vergilendirilebilir kazançlar›ndan düfltükleri takdirde
uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Tafl›nan yat›r›m
indiriminden faydalan›lmamas› durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20
olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi hakk› ortadan
kalkacakt›r.

fiirket yat›r›m indiriminden faydalanmay› planlamad›¤›ndan kurumlar vergisi
oran›n› %20 olarak uygulam›flt›r.

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamalar›

2003 y›l› ve önceki dönemlerde, sabit k›ymetlerin ve buna ba¤l› olarak
amortismanlar›n›n senelik olarak yeniden de¤erlemeye tabi tutulmalar›
haricinde; vergiye esas dönem kar› enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar›
üzerinden hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun ile Türkiye’de enflasyon muhasebesi
uygulamas›n›n 2004 y›l› ve sonraki dönemlerde geçerli olacak flekilde;
enflasyon oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda
uygulanmas›n› gerekmektedir. Vergi  mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi
ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standard›ndaki hükümlerden önemli ölçüde farkl›l›k göstermemektedir.

2004 y›l› itibar›yla enflasyon belirli kriterleri aflt›¤› için 5024 say›l› kanuna
göre fiirket enflasyon düzeltmesi yapm›fl olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005
tarihi itibar›yla yasal kay›tlar için aç›l›fl bakiyesi olarak al›nm›flt›r. 2005 y›l›
sonras›nda Kanun’un belirledi¤i kriterler gerçekleflmedi¤i için fiirket’in 2005
y›l› sonras› yasal finansal tablolar›na enflasyon muhasebesi uygulanmam›flt›r.

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren döneme ait di¤er faaliyetlerden
giderlerin detay› afla¤›daki gibidir:

Kurumlar Vergisi

fiirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. fiirket’in cari
dönem faaliyet sonuçlar›na iliflkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli
finansal tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.

Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi
oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi matrah›ndan indirilemeyen
giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan
gelirler ve di¤er indirimler(varsa geçmifl y›l zarar› ve tercih edildi¤i takdirde
kullan›lan yat›r›m indirimleri) düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktad›r.

2008 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20’dir (2007: %20).

FAALİYET
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Ertelenmifl Vergi

fiirket, vergiye esas yasal finansal tablolar› ile UFRS’ye göre haz›rlanm›fl
finansal tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama
farklar› için ertelenmifl vergi varl›¤› ve yükümlülü¤ü muhasebelefltirmektedir.
Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas finansal tablolar ile UFRS’ye göre haz›rlanan finansal tablolarda farkl›
dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar
afla¤›da belirtilmektedir.

Ertelenmifl vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmas›nda kullan›lan vergi
oran› %20’dir (2007 :%20).

Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve
amortisman farkl›l›klar›

K›dem tazminat› karflılıkları

Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu

Borç karfl›l›klar›

Yenileme fonu (*)

Di¤er

5.099.138

(1.181.795)

(107.751)

(320.318)

1.195.716

(13.087)

4.671.903

31 Aralık
2008

5.044.837

(1.179.108)

(99.340)

(302.115)

2.096.110

(121.158)

5.439.226

31 Aralık
2007

Ertelenmiş vergi
(varlıkları)/yükümlülükleri :

(*) Vergi Usul Kanun’un 328 ve 329 maddesine istinaden, fiirket’in yang›n sonras› hasar
gören sabit k›ymetleri için yenileme fonu uygulanm›fl olup, ertelenmifl vergi hesaplamas›na
konu edilmifltir. Yap›lan uygulaman›n ertelenmifl vergi etkisi yükümlülük yönündedir.

Aç›l›fl Bakiyesi, 1 Ocak

Ertelenmifl vergi gideri/(geliri)

Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k

5.439.226

(767.323)

4.671.903

2008

1.885.692

3.553.534

5.439.226

2007
Ertelenmiş vergi
yükümlülüğü hareketi:

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Vergi öncesi faaliyetlerden elde edilen kar

Hesaplanan vergi : %20

- Kanunen kabul edilmeyen giderler

- Di¤er vergiden muaf gelirlerin vergi etkisi

- Özsermaye metodu etkisi

- Yap›lan düzeltmelerin etkisi

Gelir tablosundaki vergi karfl›l›¤› gideri

4.654.459

930.892

211.568

(181.417)

(17.201)

(34.627)

909.215

1 Ocak -
31 Aralık

2008

36.725.066

7.345.013

293.360

(237.052)

(106.472)

890.450

8.185.299

1 Ocak -
31 Aralık

2007Vergi karşılığının mutakabatı:

A¤ırlıklı ortalama hisse adedi
( 1 TL de¤erli hisseye isabet eden)

Net kar

Hisse baflına kar
( 1 TL de¤erli hisseye isabet eden)

32.602.500

3.745.244

0,115

1 Ocak -
31 Aralık

2008

32.602.500

28.539.767

0,875

1 Ocak -
31 Aralık

2007

36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ

‹liflkili flirketlerden ticari alacaklar

G›dasa Sabanc› G›da San. ve Tic. A.fi.

Philsa Philip Morris Sab. Sigara ve Tütün Tic. San. A.fi.

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.

Kordsa Sab. Dupont End. ‹pl. ve Kord Bz. San. ve Tic. A.fi.

Akbank T.A.fi.

Teknosa ‹ç ve D›fl Tic. A.fi.

Di¤er

-

377.553

-

132.793

130.404

63.344

31.294

735.388

31 Aralık
2008

1.359.564

496.007

137.434

122.310

4.998

69.211

129.309

2.318.833

31 Aralık
2007

37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

‹liflkili flirketlere ticari borçlar

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Ham. San. ve Tic. A.fi.

Naklog Lojistik ve Servis Hizmetleri Ltd. fiti.

Ak Finansal Kiralama A.fi.

Bimsa Uluslararas› ‹fl. Bilgi ve Yönetim Sis. A.fi.

Di¤er

Aksigorta A.fi.

787.339

614.641

235.403

75.251

52.495

48.716

1.813.845

991.253

607.484

257.343

197.383

40.496

70.028

2.163.987

Akbank’taki mevduatlar

Vadesiz mevduat

Vadeli mevduat

Ters repo ifllemlerinden alacaklar

620.956

-

1.750.000

2.370.956

671.792

2.329.400

1.500.000

4.501.192

Akbank’tan al›nan krediler 6.425.105 542.235

Üst yönetime sa¤lanan faydalar

Ücretler ve di¤er k›sa vadeli faydalar

Di¤er uzun vadeli faydalar

‹flten ç›karma nedeniyle sa¤lanan faydalar

2.430.244

63.240

103.556

2.597.040

2.974.324

74.596

179.455

3.228.375

Stok
Alımları

Philsa Philip Morris Sab. Sigara ve Tütün Tic. San. A.fi.

G›dasa Sabanc› G›da San. ve Tic A.fi.

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.

Kordsa Sab. Dupont End. ‹pl. ve Kord Bz. San ve Tic. A.fi.

Akbank T.A.fi.

International Paper - USA

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Ham. San. ve Tic. A.fi.

Naklog Lojistik ve Servis Hizmetleri Ltd. fiti.

Aksigorta A.fi.

Bimsa Uluslararas› ‹fl. Bilgi ve Yönetim Sis. A.fi.

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Ham. San. ve Tic. A.fi.

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.fi.

Vista Turizm ve Seyahat A.fi.

Sabanc› Telekom Hizmetleri A.fi.

Ak Finansal Kiralama A.fi.

Di¤er

Mal
Satışları

-

-

-

-

-

(49.822.963)

(7.317.442)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(112.867)

(57.253.272)

Hizmet
Alımları

Faiz
Gelirleri

Faiz
Giderleri

Kira
Gideri

Komisyon
Gelirleri

Diğer
Finansal

Gelir/(Gider)
Net

4.710.793

529.137

776.132

553.054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

751.062

7.320.178

-

-

-

-

-

-

-

(10.680.598)

(1.605.495)

(810.094)

(431.166)

-

(327.455)

(245.434)

(47.146)

-

(36.464)

(14.183.852)

-

-

-

-

328.991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

328.991

-

-

-

-

(390.060)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(390.060)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(359.040)

-

-

-

(3.774)

-

(362.814)

-

-

-

-

-

-

-

-

31.434

-

-

-

-

-

-

-

-

31.434

-

-

-

-

(1.483.038)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.483.038)

01 Ocak - 31 Aralık 2008
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Stok
Alımları

Philsa Philip Morris Sab. Sigara ve Tütün Tic. San. A.fi.

G›dasa Sabanc› G›da San. ve Tic A.fi.

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.

Kordsa Sab. Dupont End. ‹pl. ve Kord Bz. San ve Tic. A.fi.

Akbank T.A.fi.

International Paper - USA

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Ham. San. ve Tic. A.fi.

Naklog Lojistik ve Servis Hizmetleri Ltd. fiti.

Aksigorta A.fi.

Bimsa Uluslararas› ‹fl. Bilgi ve Yönetim Sis. A.fi.

Dönkasan Dönüflen Ka¤›t Ham. San. ve Tic. A.fi.

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.fi.

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.fi.

Vista Turizm ve Seyahat A.fi.

Sabanc› Telekom Hizmetleri A.fi.

Ak Finansal Kiralama A.fi.

Di¤er

Mal
Satışları

-

-

-

-

-

(39.023.179)

(7.373.218)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(162.153)

(46.558.550)

Hizmet
Alımları

Faiz
Gelirleri

Faiz
Giderleri

Kira
Gideri

Komisyon
Gelirleri

Diğer
Finansal

Gelir/(Gider)
Net

4.530.680

4.106.944

3.055.014

374.048

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.012.133

13.078.819

-

-

-

-

-

-

-

(11.375.622)

(1.544.273)

(792.093)

(561.338)

-

(331.688)

(316.583)

(97.127)

-

(30.870)

(15.049.594)

-

-

-

-

649.206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

649.206

-

-

-

-

(35.648)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(35.648)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(347.414)

-

-

-

(7.704)

-

(355.118)

-

-

-

-

-

-

-

-

45.352

-

-

-

-

-

-

-

-

45.352

-

-

-

-

(1.102.476)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.102.476)

01 Ocak - 31 Aralık 2007

38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN
RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

a) Sermaye Risk Yönetimi

fiirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya
çal›fl›rken, di¤er yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli flekilde
kullanarak kar›n› art›rmay› hedeflemektedir.

fiirket’in sermaye yap›s› 8. notta aç›klanan kredileri de içeren borçlar, nakit
ve nakit benzerleri, ç›kar›lm›fl sermaye, yedekler ile geçmifl y›l kazançlar›n›
içeren özkaynak kalemlerinden oluflmaktad›r.

fiirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s›n›f›yla iliflkilendirilen
riskler fiirket’in üst yönetimi taraf›ndan de¤erlendirilir. Bu incelemeler
s›ras›nda üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s›n›f›yla
iliflkilendirilebilen riskleri de¤erlendirir ve Yönetim Kurulu’nun karar›na ba¤l›

olanlar› Yönetim Kurulu’nun de¤erlendirmesine sunar. fiirket, üst yönetim
ve Yönetim Kurulu’nun de¤erlendirmelerine dayanarak, sermaye yap›s›n›
yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle oldu¤u
kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihrac› yoluyla dengede tutmay›
amaçlamaktad›r.

fiirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farkl›l›k göstermemektedir.

b) Finansal Risk Faktörleri

fiirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçe¤e uygun de¤er faiz
oran› riski, nakit ak›m› faiz oran› riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite
riskine maruz kalmaktad›r.fiirketin risk yönetimi program› genel olarak mali
piyasalardaki belirsizli¤in, fiirket finansal performans› üzerindeki potansiyel
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktad›r.

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

ALACAKLAR

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski (*)

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

A. Vadesi geçmemifl yada de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal 

varl›klar›n net defter de¤eri.

B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi taktirde vadesi geçmifl

veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri

C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl var›l›klar›n net

defter de¤eri.

- Teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri

Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)

- De¤er düflüklü¤ü (-)

- Net de¤erin teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri)

- De¤er düflüklü¤ü (-)

- Net de¤erin teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2008

Ticari Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf
Bankalardaki

Mevduat
Türev

Araçları

2.458.100

-

2.458.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.710

-

19.710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.084.561

2.853.459

48.211.281

-

10.972.627

764.491

900.653

7.062.028

(6.161.375)

900.653

-

-

-

-

735.388

-

735.388

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›flt›r.

Finansal araç türleri itibariyle
maruz kalınan kredi riskleri

Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diğer
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Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

b.1. Kredi riski yönetimi

Finansal arac›n taraflar›ndan birinin sözleflmeye ba¤l› yükümlülü¤ünü yerine
getirememesi nedeniyle fiirket’e finansal bir kay›p oluflturmas› riski, kredi
riski olarak tan›mlan›r. fiirket, ifllemlerini yaln›zca kredi güvenirlili¤i olan
taraflarla gerçeklefltirme ve mümkün oldu¤u durumlarda, yeterli teminat
elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çal›flmaktad›r. fiirket’in maruz
kald›¤› kredi riskleri devaml› olarak izlenmektedir. Kredi riski, müflteriler

için belirlenen ve fiirket yönetimi taraf›ndan y›lda en az iki defa incelenen
ve onaylanan limitler çerçevesinde  kontrol edilmektedir.

Ticari alacaklar, çeflitli sektör ve co¤rafi alanlara da¤›lm›fl, çok say›daki
müflteriyi kapsamaktad›r. Müflterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinde kredi
limit de¤erlendirmeleri fiirket yönetimi taraf›ndan yap›lmaktad›r.

ALACAKLAR

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl

Toplam vadesi geçen alacaklar

Teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

31 Aralık 2008 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
Bankalardaki

Mevduat Toplam

8.073.383

2.692.015

207.229

10.972.627

764.491

Diğer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.073.383

2.692.015

207.229

10.972.627

764.491

31 Aralık 2007

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmifl

Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmifl

Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmifl

Toplam vadesi geçen alacaklar

Teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

7.483.474

1.982.085

1.152.781

10.618.340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.483.474

1.982.085

1.152.781

10.618.340

-

Al›nan teminatlar

‹potekler

458.008

442.645

900.653

31 Aralık
2008

Nominal Değeri

239.608

232.000

471.608

31 Aralık
2007

Nominal Değeri

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmifl ticari alacaklardan karfl›l›k ayr›lmam›fl
olanlara iliflkin al›nan teminat tutar› 764.491 TL’dir (31 Aral›k 2007:
Bulunmamaktad›r).

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmifl ticari alacaklardan karfl›l›k ayr›lm›fl
olanlara iliflkin al›nan teminatlar afla¤›daki gibidir:

b.2. Likidite risk yönetimi

fiirket yönetimi k›sa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri
için, uygun bir likidite riski yönetimi oluflturmufltur. fiirket, likidite riskini
tahmini ve fiili nakit ak›mlar›n› düzenli olarak takip etmek ve finansal varl›k
ve yükümlülüklerin vadelerinin efllefltirilmesi yoluyla yeterli fonlar›n ve
borçlanma rezervinin devam›n› sa¤lamak suretiyle, yönetir.

Afla¤›daki tablo, fiirket’in türev niteli¤inde olmayan ve olan finansal
yükümlülüklerinin vade da¤›l›m›n› göstermektedir. Türev olmayan finansal
yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler
esas al›narak haz›rlanm›flt›r. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek
faizler afla¤›daki tabloya dahil edilmifltir. Alacaklar veya borçlar sabit
olmad›¤› zaman  aç›klanan tutar, rapor tarihindeki getiri e¤rilerinden elde
edilen faiz oran›  kullan›larak belirlenir.

ALACAKLAR

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski (*)

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

A. Vadesi geçmemifl yada de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl finansal 

varl›klar›n net defter de¤eri.

B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan, aksi taktirde vadesi geçmifl

veya de¤er düflüklü¤üne u¤ram›fl say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri

C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl var›l›klar›n net

defter de¤eri.

- Teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri

Vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri)

- De¤er düflüklü¤ü (-)

- Net de¤erin teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

Vadesi geçmemifl (brüt defter de¤eri)

- De¤er düflüklü¤ü (-)

- Net de¤erin teminat, vs. ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm›

E. Bilanço d›fl› kredi riski içeren unsurlur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2007

Ticari Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf
Bankalardaki

Mevduat
Türev

Araçları

4.874.057

-

4.874.057

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.275

-

27.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.178.956

1.826.617

47.089.008

-

10.618.340

-

471.608

6.055.829

(5.584.221)

471.608

-

-

-

-

2.318.833

-

2.318.833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›flt›r.

Finansal araç türleri itibariyle
maruz kalınan kredi riskleri

Diğer Alacaklar

İlişkili Taraf Diğer Taraf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diğer

Vadesi geçen alacaklar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir.
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Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

361.590

12.385.309

1.348.565

14.095.464

6.296.102

-

-

6.296.102

Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2008

Sözleşme
uyarınca vadeler

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit
çıkışlar
toplamı

(I+II)
3 aydan
kısa (I)

3 -12 ay
arası (II)

Banka kredileri

Ticari borçlar

Di¤er borçlar

Toplam yükümlülük

6.425.105

12.339.704

1.348.565

20.113.374

6.657.692

12.385.309

1.348.565

20.391.566

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

361.590

12.385.309

1.348.565

14.095.464

6.296.102

-

-

6.296.102

Beklenen vadeler

Banka kredileri

Ticari borçlar

Di¤er borçlar

Toplam yükümlülük

6.425.105

12.339.704

1.348.565

20.113.374

6.657.692

12.385.309

1.348.565

20.391.566

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

542.235

15.794.872

1.587.233

17.924.340

-

-

-

-

Likidite riski tablosu:
31 Aralık 2007

Sözleşme
uyarınca vadeler

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit
çıkışlar
toplamı

(I+II)
3 aydan
kısa (I)

3 -12 ay
arası (II)

Banka kredileri

Ticari borçlar

Di¤er borçlar

Toplam yükümlülük

542.235

15.684.749

1.587.233

17.814.217

542.235

15.794.872

1.587.233

17.924.340

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

Beklenen vadeler

Banka kredileri

Ticari borçlar

Di¤er borçlar

Toplam yükümlülük

542.235

15.794.872

1.587.233

17.924.340

-

-

-

-

542.235

15.684.749

1.587.233

17.814.217

542.235

15.794.872

1.587.233

17.924.340

b.3. Piyasa riski yönetimi

Faaliyetleri nedeniyle fiirket, döviz kurundaki ve faiz oran›ndaki de¤ifliklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktad›r. fiirket düzeyinde karfl›lafl›lan piyasa
riskleri, duyarl›l›k analizleri esas›na göre ölçülmektedir.

Cari y›lda fiirket’in maruz kald›¤› piyasa riskinde ya da karfl›lafl›lan riskleri ele al›fl yönteminde veya bu riskleri nas›l ölçtü¤üne dair kulland›¤› yöntemde, önceki
seneye göre bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

b.3.1. Kur riski yönetimi

Yabanc› para cinsinden  ifllemler, kur riskinin oluflmas›na sebebiyet vermektedir. fiirket’in yabanc› para cinsinden parasal ve parasal olmayan varl›klar›n›n
ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle  da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

1. Ticari alacak

2. a- Parasal finansal varl›klar

2. b- Parasal olmayan finansal varl›klar

3. Di¤er

4. DÖNEN VARLIKLAR

5. Ticari alacaklar

6. a- Parasal finansal varl›klar

6. b- Parasal olmayan finansal varl›klar

7. Di¤er

8. DURAN VARLIKLAR

9. TOPLAM VARLIKLAR

10. Ticari borçlar

11. Finansal yükümlülükler

12. a- Parasal olan di¤er yükümlülükler

12. b- Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

13. KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

14. Ticari borçlar

15. Finansal yükümlülükler

16. a- Parasal olan di¤er yükümlülükler

16. b- Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

17. UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

19. Bilanço d›fl› türev araçlar›n net varl›k/yükümlülük pozisyonu (19.a-19.b)

19. a- Aktif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden türev ürünlerin tutar›

19. b- Pasif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden türev ürünlerin tutar›

20. Net yabanc› para varl›k yükümlülük pozisyonu

21. Parasal kalemler net yabanc› para/varl›k pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

22. Döviz hedge’i için kullan›lan finansal araçlar›n toplam gerçe¤e uygun de¤eri

23. Döviz varl›klar›n hedge edilen k›sm›n›n tutar›

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen k›sm›n›n tutar›

25. ‹hracat

26. ‹thalat

31 Aralık 2008

TL Karşılığı
(fonksiyonel
para birimi) ABD Doları AVRO

3.760.608

346.164

-

-

4.106.772

-

-

-

-

-

4.106.772

1.163.240

6.063.515

-

-

7.226.755

-

-

-

-

-

7.226.755

-

-

-

(3.119.983)

(3.119.983)

-

-

-

15.119.513

89.125.255

GBP Diğer

527.979

140.746

-

-

668.725

-

-

-

-

-

668.725

331.279

4.009.466

-

-

4.340.745

-

-

-

-

-

4.340.745

-

-

-

(3.672.020)

(3.672.020)

-

-

-

2.404.392

45.499.372

756.401

62.339

-

-

818.740

-

-

-

-

-

818.740

279.725

-

-

-

279.725

-

-

-

-

-

279.725

-

-

-

539.015

539.015

-

-

-

3.540.182

15.838.981

555.373

-

-

-

555.373

-

-

-

-

-

555.373

28.923

-

-

-

28.923

-

-

-

-

-

28.923

-

-

-

526.450

526.450

-

-

-

1.604.396

24.753

125.242

-

-

-

125.242

-

-

-

-

-

125.242

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125.242

125.242

-

-

-

1.424.090

2.405
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ABD Dolar›’nın TL Karflısında  %10 de¤erlenmesi halinde

1. ABD Dolar› net varlık/yükümlülü¤ü

2. ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)

3. ABD Dolar› net etki (1+2)

AVRO’nun TL Karflısında  %10 de¤erlenmesi halinde

4. AVRO net varlık/yükümlülü¤ü

5. AVRO riskinden korunan k›s›m (-)

6. AVRO net etki (4+5)

Di¤er döviz kurlar›n›n TL Karflısında  %10 de¤erlenmesi halinde

7. GBP net varlık/yükümlülü¤ü

8. GBP riskinden korunan k›s›m (-)

9. GBP net etki (7+8)

Toplam (3+6+9)

(444.256)

-

(444.256)

92.314

-

92.314

92.335

-

92.335

(259.607)

31 Aralık 2008
Kar / (Zarar)

Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

31 Aralık 2007
Kar / (Zarar)

Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

444.256

-

444.256

(92.314)

-

(92.314)

(92.335)

-

(92.335)

259.607

206.698

-

206.698

(62.781)

-

(62.781)

89.636

-

89.636

233.553

(206.698)

-

(206.698)

62.781

-

62.781

(89.636)

-

(89.636)

(233.553)

31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

1. Ticari alacak

2. a- Parasal finansal varl›klar

2. b- Parasal olmayan finansal varl›klar

3. Di¤er

4. DÖNEN VARLIKLAR

5. Ticari alacaklar

6. a- Parasal finansal varl›klar

6. b- Parasal olmayan finansal varl›klar

7. Di¤er

8. DURAN VARLIKLAR

9. TOPLAM VARLIKLAR

10. Ticari borçlar

11. Finansal yükümlülükler

12. a- Parasal olan di¤er yükümlülükler

12. b- Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

13. KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

14. Ticari borçlar

15. Finansal yükümlülükler

16. a- Parasal olan di¤er yükümlülükler

16. b- Parasal olmayan di¤er yükümlülükler

17. UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

19. Bilanço d›fl› türev araçlar›n net varl›k/yükümlülük pozisyonu (19.a-19.b)

19. a- Aktif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden türev ürünlerin tutar›

19. b- Pasif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden türev ürünlerin tutar›

20. Net yabanc› para varl›k yükümlülük pozisyonu

21. Parasal kalemler net yabanc› para/varl›k pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

22. Döviz hedge’i için kullan›lan finansal araçlar›n toplam gerçe¤e uygun de¤eri

23. Döviz varl›klar›n hedge edilen k›sm›n›n tutar›

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen k›sm›n›n tutar›

25. ‹hracat

26. ‹thalat

31 Aralık 2007

TL Karşılığı
(fonksiyonel
para birimi) ABD Doları AVRO

2.495.026

2.812.443

-

-

5.307.469

-

-

-

-

-

5.307.469

1.869.500

-

-

-

1.869.500

-

-

-

-

-

1.869.500

-

-

-

3.437.969

-

-

-

-

14.506.007

107.205.569

GBP Diğer

461.414

2.302.465

-

-

2.763.879

-

-

-

-

-

2.763.879

545.516

-

-

-

545.516

-

-

-

-

-

545.516

-

-

-

2.218.363

-

-

-

-

3.034.187

47.078.908

430.502

76.554

-

-

507.056

-

-

-

-

-

507.056

965.926

-

-

-

965.926

-

-

-

-

-

965.926

-

-

-

(458.870)

-

-

-

-

2.291.667

24.132.167

498.751

-

-

-

498.751

-

-

-

-

-

498.751

17.021

-

-

-

17.021

-

-

-

-

-

17.021

-

-

-

481.730

-

-

-

-

1.416.305

23.448

61.329

-

-

-

61.329

-

-

-

-

-

61.329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.329

-

-

-

-

2.806.046

2.482.556

Kur riskine duyarl›l›k

fiirket bafll›ca USD , AVRO ve GBP cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r. Afla¤›daki tablo, fiirketin USD, AVRO ve GBP kurlar›ndaki %10’luk de¤iflime
olan duyarl›l›¤›n› göstermektedir. Kullan›lan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime fiirket içinde raporlanmas› s›ras›nda kullan›lan oran olup, söz konusu
oran yönetimin döviz kurlar›nda bekledi¤i olas› de¤iflikli¤i ifade eder. fiirket’in raporlama tarihinde maruz kald›¤› kur riskine iliflkin duyarl›l›k analizleri, mali
y›l›n bafllang›c›ndaki de¤iflikli¤e göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Pozitif de¤er, kar/zararda ve di¤er  özkaynak kalemlerindeki
art›fl›  ifade eder.

Finansal varlıklar Gerçe¤e uygun de¤er farkı kar/zarara yansıtılan varl›klar

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Finansal yükümlülükler

-

-

-

31 Aralık
2008

-

-

-

31 Aralık
2007

Sabit faizli araçlar

Faiz Pozisyonu Tablosu

Finansal varlıklar

Finansal yükümlülükler

b.3.2. Faiz oran› riski yönetimi

fiirket’in sabit ve de¤iflken faiz oranlar› üzerinden borçlanmas›, fiirket’i faiz oran› riskine maruz b›rakmaktad›r.

fiirket’in faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

Değişken faizli finansal araçlar

-

6.063.515

31 Aralık
2008

-

-

31 Aralık
2007
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31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

fiirket, finansal araçlar›n de¤erlerinin makul de¤erlerini yans›tt›¤›n› düflünmektedir.

40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

fiirket dünyada yaflanmakta olan küresel ekonomik krizin neden oldu¤u talep daralmas›, buna ba¤l› olarak sat›fllar›n›n düflmesi nedeniyle; Edirne Ka¤›t
Fabrikas›’nda 15 Ocak 2009-6 fiubat 2009 tarihleri aras›nda üretim faaliyetlerine geçici olarak ara vermifltir.

41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER
HUSUSLAR

Bulunmamaktad›r.

31 Aralık 2008 Tarihli  Kar Dağıtım Tablosu Dönem Karının Dağıtımı

Dönem Kar› 4.654.459,00

Vergi Karfl›l›klar› 909.215,00

Birinci Tertip Yasal Yedek 327.769,80
Net Da¤›t›labilir Dönem Kar› 3.417.474,20

Ortaklara Birinci Temettü 733.494,84

Ortaklara ‹kinci Temettü 1.092.245,16
Toplam Temettü 1.825.740,00

‹kinci Tertip Yasal Yedek 19.561,50
Kalan (Birikmifl Karlar) 1.572.172,70

Hisse Bafl›na Kar Pay› (1TL=1LOT)        0,0560 TL  / %5,60

fiirketimizin 2008 y›l› faaliyetlerine ait bilanço, gelir-gider hesaplar›n›n kabul ve onaylanmas›, 2008 y›l›nda elde edilen 4.654.459 TL’lik kardan flirket esas
mukavelenamesinin XXVIII’inci maddesinde belirtilen ayr›mlar yap›ld›ktan sonra kalan bakiyenin ihtiyatlara al›nmas›n›, 32.602.500 TL’lik sermayeyi temsil
eden hisse senetleri karfl›l›¤› 1 TL=1 LOT eflitli¤i dikkate al›narak 1 TL’lik bir hisseye 0,0560 TL brüt temettünün nakten da¤›t›lmas›na ve da¤›t›m tarihinin
21.05.2009 olarak tespiti hususunu oylar›n›za arz ediyorum.

Sayg›lar›mla,

‹dare Meclisi ad›na
Baflkan
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Afla¤›daki duyarl›l›k analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanlar›n maruz kald›¤›  faiz oran› riskleri baz al›narak belirlenmifltir. De¤iflken faizli
yükümlülüklerin analizinde y›l sonundaki bakiyenin tüm y›l boyunca var oldu¤u varsay›m› kullan›lmiflt›r. fiirket yönetimi, faiz oranlar›nda %5’lik bir dalgalanma
beklemektedir.

Raporlama tarihinde faiz oranlar›nda % 5’lik bir düflüfl/yükselifl olmas› ve di¤er tüm de¤iflkenlerin sabit tutulmas› durumunda 31 Aral›k 2008 tarihinde fiirket’in
net kar› 3.128 TL de¤erinde artacak/azalacakt›r (2007: Yoktur).

39. FİNANSAL ARAÇLAR

Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Liras› (“TL”) olarak ifade edilmifltir.

Finansal Araçlar Kategorileri

Finansal Varl›klar

Nakit ve nakit benzerleri

Ticari alacaklar

Finansal varl›klar

Finansal Yükümlülükler

Finansal borçlar

Ticari borçlar

31 Aralık 2008 Bilanço
Krediler ve

alacaklar

Satılmaya
hazır

finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
değerlerinden

gösterilen diğer
finansal

yükümlülükler

-

60.819.949

-

-

-

Kayıtlı
değer

-

-

1.059.635

-

-

-

-

-

6.425.105

12.339.704

6

10

7

8

10

İtfa edilmiş
değerlerinden

gösterilen diğer
finansal varlıklar

2.464.738

-

-

-

-

Finansal Varl›klar

Nakit ve nakit benzerleri

Ticari alacaklar

Finansal varl›klar

Finansal Yükümlülükler

Finansal borçlar

Ticari borçlar

31 Aralık 2007 Bilanço

-

60.497.789

-

-

-

-

-

1.059.635

-

-

-

-

-

542.235

15.684.749

6

10

7

8

10

4.877.995

-

-

-

-

Rayiç
değeri Not

2.464.738

60.819.949

1.059.635

6.425.105

12.339.704

4.877.995

60.497.789

1.059.635

542.235

15.684.749

2.464.738

60.819.949

1.059.635

6.425.105

12.339.704

4.877.995

60.497.789

1.059.635

542.235

15.684.749
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ŞİRKET YÖNETİM KADROSU

1. Semih Çelebi (Marmara Bölge Grup Müdürü), 2. A. Abdullah Akçasız (Ege Bölge Direktörü)

3. Okan İşlek (Adana Fabrikas› Grup Müdürü), 4. Hakan L. Demirel (Risk Yönetim Grup Müdürü)

5. Selda E. Aksoy (Finansman Direktörü), 6. Y. Tuğrul Arıkan (Genel Müdür)

7. Necmi Türkoğlu (Edirne Fabrika Direktörü), 8. Serdar Çiloğlu (Sat›fl ve Pazarlama Direktörü)

FAALİYET
RAPORU’08



Betül Akol
‹nsan Kaynaklar› Müdürü

Bülent Egeli
Edirne Üretim Müdürü

Hakan Canbek
‹zmir Üretim Müdürü

Hikmet Şakar
Güney Marmara Bölgesi Sat›fl Müdürü

İsmail Bozkurt
Gebze Kontrol Müdürü

Metin Demir
Gebze Üretim Müdürü

Muharrem Aytaçoğlu
Lojistik Müdürü

Murat Garipcan
‹fl Gelifltirme Müdürü

Mustafa Cirit
Güney Anadolu Bölgesi Sat›fl Müdürü

Osman Yeşilpınar
Ege Bölgesi Sat›fl Müdürü

Ömer Faruk Konucuk
Kuzey Marmara Bölgesi Sat›fl Müdürü

Özay İleri Özdemir
‹zmir Kontrol Müdürü

Sina Tuna
Proje Yöneticisi

Tamer  Parla
Sat›fl Gelifltirme Müdürü

Velişah İner
Adana Üretim Müdürü

Yılmaz Selçuk
Bursa Üretim Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI

Hedeflerle Yönetim:

fiirketimizde Toplam Kalite Yönetimi Sistemi uygulan›r.

Her y›l fiirket Misyon, Politikalar› gözden geçirilir ve fiirket

Stratejik Hedefleri Bölge, Birim ve Bireysel Hedeflere

dönüfltürülür.

Eğitim/Performans Yönetimi:

Performans De¤erlendirme Sistemi tüm Çal›flanlar›m›z

için uygulan›r, de¤erlendirme sonuçlar›na göre çal›flanlar›n

y›ll›k geliflim ve e¤itim planlar› yap›l›r.

Çalışanlara sağlanan hak ve menfaatler:

Tüm çal›flanlar ayl›k maktu ücret esas›na göre çal›flmakta

ve y›lda 4 adet brüt maafl tutar›nda ikramiye almaktad›rlar.

Tüm Operasyon Çal›flanlar›na ifl k›yafeti, ‹S‹G teçhizatlar›,

kiflisel koruyucu ekipman verilir. Ayraca çal›flanlar›n;

ulafl›m, yemek imkanlar› fiirketçe sa¤lan›r.

Çalışan sayıları:

31/12/2008 tarihi itibariyle fiirketimizde toplam çal›flan

say›s› 575 olarak gerçekleflmifltir.

FAALİYET
RAPORU’08


