
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OLMUKSA INTERNATIONAL 
PAPER SABANCI AMBALAJ 
SANAY� VE T�CARET A. �. 
 

 
30 HAZ�RAN 2007 TAR�H�NDE SONA EREN  
ARA DÖNEME A�T ��T�RAK�N ÖZSERMAYE 
YÖNTEM�NE GÖRE DE�ERLEMEYE  
TAB� TUTULDU�U MAL� TABLOLAR  
VE �NCELEME RAPORU 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ARA DÖNEM F�NANSAL TABLOLAR HAKKINDA �NCELEME RAPORU 
 
 
Olmuksa International Paper 
Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.�. 
Yönetim Kurulu’na 

 
 

Giri� 
 
Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.�.’nin  (“�irket”) 30 Haziran  2007 tarihli 
bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, öz sermaye de�i�im tablosu, nakit akım tablosu ve 
önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmi�tir. ��letme yönetiminin 
sorumlulu�u, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir �ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu�umuz 
bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ili�kin ula�ılan sonucun açıklanmasıdır. 
 
�ncelemenin Kapsamı 
 
�ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan ba�ımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun 
olarak yapılmı�tır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, a�ırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden 
sorumlu ki�ilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve di�er inceleme tekniklerinin uygulanmasını 
kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan ba�ımsız denetim 
standartları çerçevesinde yapılan ba�ımsız denetim çalı�masına göre daha dar oldu�undan, inceleme, 
ba�ımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence 
sa�lamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir ba�ımsız denetim görü�ü açıklanmamı�tır. 
 
Sonuç 
 
�ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj 
Sanayi ve Ticaret A.�.’nin 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ili�kin 
finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama 
standartları çerçevesinde do�ru ve dürüst bir biçimde yansıtmadı�ı konusunda herhangi bir hususa 
rastlanılmamı�tır. 
 

 
�stanbul, 24 A�ustos 2007 

 
 

DRT BA�IMSIZ DENET�M VE SERBEST MUHASEBEC� MAL� MÜ�AV�RL�K A.�. 
 

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
 
 
 
 

Gökhan Alpman 
Sorumlu Ortak, Ba�denetçi 



OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER       
SABANCI AMBALAJ SANAY� VE T�CARET A.�.  
 
30 HAZ�RAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR�HLER� �T�BAR�YLE B�LANÇOLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmi�tir.) 
 

1 
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

 
Dipnot 

Referansları 
30 Haziran 

2007  

 
31Aralık 

2006 

VARLIKLAR   

 Cari / Dönen Varlıklar    104.966.820  105.037.188 
 Hazır De�erler  4  14.530.962 6.671.292 

 Menkul Kıymetler (net)  5  - 326.618 

 Ticari Alacaklar (net)  7  61.716.698 52.816.428 

 Finansal Kiralama Alacakları (net)  8  - - 

 �li�kili Taraflardan Alacaklar (net)  9  2.373.173 3.444.157 

 Di�er Alacaklar (net)  10  118.401 12.308.666 

 Canlı Varlıklar (net)  11  - - 

 Stoklar (net)  12  24.892.880 29.317.211 

 Devam Eden �n�aat Sözle�melerinden Alacaklar (net)  13  - - 

 Ertelenen Vergi Varlıkları   14  - - 
 Di�er Cari / Dönen Varlıklar  15  1.334.706 152.816 

 Cari Olmayan / Duran Varlıklar    
95.671.711 72.522.346 

 Ticari Alacaklar (net)  7  - - 

 Finansal Kiralama Alacakları (net)  8  - - 

 �li�kili Taraflardan Alacaklar (net)  9  - - 

 Di�er Alacaklar (net)    184 184 

 Finansal Varlıklar (net)  16  5.024.125 4.945.269 

 Pozitif / Negatif �erefiye (net)  17  - - 

 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)  18  - - 
 Maddi Varlıklar (net)  19  89.765.127 66.575.145 

 Maddi Olmayan Varlıklar (net)  20                882.275 1.000.135 

 Ertelenen Vergi Varlıkları   14  - - 

 Di�er Cari Olmayan / Duran Varlıklar  15  - 1.613 
 Toplam Varlıklar    200.638.531 177.559.534 
 



OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER       
SABANCI AMBALAJ SANAY� VE T�CARET A.�.  
 
30 HAZ�RAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TAR�HLER� �T�BAR�YLE B�LANÇOLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmi�tir.) 
 

2 
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

  
Dipnot 

Referansları 

 
30 Haziran 

2007  
31Aralık

2006
YÜKÜMLÜLÜKLER      
Kısa Vadeli Yükümlülükler   22.269.604 18.766.068
Finansal Borçlar (net)  6  -              1.645.803
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)  6  - -
Finansal Kiralama ��lemlerinden Borçlar (net)  8  - -
Di�er Finansal Yükümlülükler (net)  10  - -
Ticari Borçlar (net)  7  15.087.422       9.536.424
�li�kili Taraflara Borçlar (net)  9  1.150.531          1.889.837
Alınan Avanslar  21  1.076.331 77.353
Devam Eden �n�aat Sözle�meleri Hakedi� Bedelleri (net)  13  - -
Borç Kar�ılıkları  23              4.903.951            3.405.054
Ertelenen Vergi Yükümlülü�ü  14  - -
Di�er Yükümlülükler (net)  10              51.369            2.211.597
Uzun Vadeli Yükümlülükler             11.167.712            7.289.764
Finansal Borçlar (net)  6  - -
Finansal Kiralama ��lemlerinden Borçlar (net)  8  - -
Di�er Finansal Yükümlülükler (net)  10  - -
Ticari Borçlar (net)  7  - -
�li�kili Taraflara Borçlar (net)  9  - -
Alınan Avanslar  21  - -
Borç Kar�ılıkları  23  5.562.274 5.404.072
Ertelenen Vergi Yükümlülü�ü  14  5.605.438 1.885.692
Di�er Yükümlülükler (net)  10  - -
ANA ORTAKLIK DI�I PAYLAR 24  - -
ÖZSERMAYE   167.201.215  151.503.702
Sermaye   25  32.602.500 32.602.500
Kar�ılıklı ��tirak Sermaye Düzeltmesi    - -
Sermaye Yedekleri    90.564.317  90.564.317
Hisse Senetleri �hraç Primleri    - -
Hisse Senedi �ptal Karları    - -
Yeniden De�erleme Fonu    - -
Finansal Varlıklar De�er Artı� Fonu    - -
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları  26  90.564.317 90.564.317
Kar Yedekleri    17.023.850  6.715.888
Yasal Yedekler  27  3.066.357 1.425.439
Statü Yedekleri    - -
Ola�anüstü Yedekler  27  13.957.493 5.290.449
Özel Yedekler    - -
Sermayeye Eklenecek ��tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı�     
Kazançları    - -
Yabancı Para Çevrim Farkları    - -
Net Dönem Karı / Zararı    24.500.188 19.110.637
Geçmi� Yıllar Kar / Zararları  28  2.510.360 2.510.360
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler    200.638.531 177.559.534
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30 HAZ�RAN 2007 VE 2006 TAR�HLER�NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE  A�T  
GEL�R TABLOLARI 
 

 (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmi�tir.) 
 

3 
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 
Dipnot 

Referansları 

 

 
1 Ocak-

30 Haziran
2007

1 Nisan-
30 Haziran

2007

 
1 Ocak- 

30 Haziran 
2006 

  
1 Nisan-

30 Haziran
2006

ESAS FAAL�YET GEL�RLER�         
 - Satı� Gelirleri ( net ) 36  115.511.800 59.342.558           101.540.224            54.065.198 
 - Satı�ların Maliyeti ( - ) 36  (90.726.480) (47.137.602)           (78.252.877)           (40.888.722) 
- Esas Faaliyetlerden Di�er Gelirler / faiz + temettü + kira ( net ) 36                     - -                            -                             -

BRÜT ESAS FAAL�YET KARI / ZARARI     24.785.320   12.204.956           23.287.347         13.176.476 
 - Faaliyet Giderleri ( - ) 37  (18.004.774) (9.291.917)            (16.807.822)             (8.875.625)

NET ESAS FAAL�YET KARI / ZARARI       6.780.546     2.913.039             6.479.525            4.300.851 
 - Di�er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38      25.125.442     23.499.197               3.277.702              2.666.634 
 - Di�er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ( - ) 38       (2.565.171)      (1.704.189)              (2.639.617)             (2.014.793) 
 - Finansman Gelirleri /(Giderleri) 39  2.134.955 1.195.474               1.500.420                 748.143 

FAAL�YET KARI / ZARARI     31.475.772   25.903.521             8.618.030            5.700.835 
 - Net Parasal Pozisyon Kar / Zararı 40  - -                                 -                              -

ANA ORTAKLIK DI�I KAR / ZARAR 24   - - -  -

VERG� ÖNCES� KAR / ZARAR     31.475.772   25.903.521 8.618.030  5.700.835
 - Vergiler 41  (6.975.584) (5.669.951) (525.902)  (1.217.536)

NET DÖNEM KARI / ZARARI     24.500.188   20.233.570 8.092.128  4.483.299

        

H�SSE BA�INA KAZANÇ 42  0,75 0,62 0,25 
 

0,14
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30 HAZ�RAN 2007 VE 2006 TAR�HLER�NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A�T  
ÖZSERMAYE DE����M TABLOLARI 
 
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmi�tir.) 

4 
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

  Sermaye  

 Özsermaye 
Enflasyon 

 Düzeltmesi 
Farkları  

 Yasal 
Yedekler  

 
 
 

Ola�anüstü 
Yedekler 

 Birikmi� 
Karlar/ 

(Zararlar)  
 Net Dönem 

Karı   Toplam  
  
1 Ocak 2006 itibariyle açılı� bakiyesi 32.602.500 90.564.317 466.893 998.242 2.510.360 9.489.077 136.631.389 
 Önceki dönem karının geçmi� yıl karlarına 

aktarılması - - - - 9.489.077 (9.489.077) - 
 Yedeklere transferler  - - 958.546 4.292.207 (5.250.753) - - 
 Da�ıtılan temettü  - - - - (4.238.324) - (4.238.324) 
 Net dönem karı   - - - - - 8.092.128 8.092.128 
 30 Haziran 2006 itibariyle bakiye 32.602.500 90.564.317 1.425.439 5.290.449 2.510.360 8.092.128 140.485.193 
        
        
 1 Ocak 2007 itibariyle açılı� bakiyesi   32.602.500 90.564.317 1.425.439 5.290.449 2.510.360 19.110.637 151.503.702 
 Önceki dönem karının geçmi� yıl karlarına 

aktarılması - - - - 19.110.637 (19.110.637) - 
 Yedeklere transferler  - - 1.640.918 8.667.044 (10.307.962) - - 
 Da�ıtılan temettü  - - - - (8.802.675) - (8.802.675) 
 Net dönem karı   - - - - - 24.500.188 24.500.188 
 30 Haziran 2007 itibariyle bakiye 32.602.500 90.564.317 3.066.357 13.957.493 2.510.360 24.500.188    167.201.215 
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30 HAZ�RAN 2007 VE 2006 TAR�HLER�NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A�T  
NAK�T AKIM TABLOLARI 
 

(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmi�tir.) 

5 
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

 

  Not  

1 Ocak – 
30 Haziran 

2007  

1 Ocak – 
30 Haziran 

2006 
 ��LETME FAAL�YETLER�NDEN KAYNAKLANAN NAK�T AKIMLARI        
  Net dönem karı     24.500.188  8.092.128 

  Net dönem karını i�letme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için 
yapılan düzeltmeler      

 
 

  -    Maddi duran varlıkların amortismanı   19  4.017.851  4.899.918 
  -    Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları   20  138.984  36.182 
 -   Kıdem tazminatı kar�ılı�ı  23  379.459  498.613 

  -    �üpheli ticari alacak kar�ılı�ındaki de�i�im   7  88.424  37.304 
  -    Stok de�er dü�ü� kar�ılı�ındaki de�i�im   12  31.713  42.534 

-  Gider tahakkukları 23  1.833.961  659.823 
-  ��tiraklerden (karlar) / zararlar 16  (445.247)  (288.312) 
-  Maddi duran varlık satı� karı 19  (110.117)  (9.623) 

  -    Vergi tahakkuku  41  6.975.584  525.902 
  ��letme sermayesindeki de�i�im öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım     37.410.800  14.494.469 

-   Ticari alacaklar  7  (8.988.694)  (11.259.907) 
-   Stoklar 12  4.392.618  (4.690.682) 
-   �li�kili �irketlerden alacaklar 9  1.070.984  644.411 
-   Di�er alacaklar ve dönen varlıklar   11.009.988  (515.265) 
-   Ticari borçlar 7  5.550.998  2.360.011 
-   �li�kili �irketlere borçlar 9  (739.306)  (138.539) 
-   Di�er borçlar ve gider tahakkukları  10  (2.160.228)  964.911 
-   Alınan avanslar 21  998.978  (179.034) 

 Faaliyetlerden elde edilen nakit     48.546.138  1.680.375 
  -    Ödenen vergi  41  (3.590.903)  (1.018.267) 
  -    Ödenen kıdem tazminatı   23  (221.257)  (158.836) 
 ��letme faaliyetlerinden elde edilen nakit     44.733.978  503.272 
 YATIRIM FAAL�YETLER�NDEN KAYNAKLANAN NAK�T AKIMLARI       
  -    Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki de�i�im (net)   5  326.618  (137.430) 
  -    Maddi duran varlık alımları   19  (27.331.416)  (2.435.120) 
  -    Maddi olmayan duran varlık alımları  20  (3.292)  (22.617) 
 -  Maddi ve maddi olmayan duran varlık satı�ından elde edilen nakit 19  215.869  24.258 
-  Temettü gelirleri   359.760  314.790 

 -   Di�er yatırım faaliyetlerinde gerçekle�en de�i�im    6.631  20.807 
 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit   (26.425.830)  (2.235.312) 
 F�NANSAL FAAL�YETLER�NDEN KAYNAKLANAN NAK�T AKIMLARI       
  -    Kredilerin geri ödemesi   (1.645.803)  (1.240.358) 
  -    Alınan krediler   -  1.645.803 
 -   Ödenen temettü    (8.802.675)  (4.238.324) 

 Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit    (10.448.478)  (3.832.879) 
     

  
 NAK�T VE NAK�T BENZER� KALEMLERDEK� NET DE����M    7.859.670  (5.564.919) 
      

 DÖNEM BA�I NAK�T VE NAK�T BENZER� KALEMLER    6.671.292  11.598.782 
      
 DÖNEM SONU NAK�T VE NAK�T BENZER� KALEMLER    14.530.962  6.033.863 

 
. 
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1. ��RKET�N ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU 
  

Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.�. (“�irket’’) 13 A�ustos 1958 tarihinde 
Cam Soda Sanayi A.�. olarak kurulmu�, 1963 yılında ünvan de�i�ikli�i yapılarak i�tigal konusu de�i�tirilmi� 
ve Olmuksa Mukavva Sanayi ve Ticaret A.�. adı altında faaliyet göstermeye ba�lamı�tır. �irket 1968 yılından 
bu yana her nevi oluklu mukavva kutu imalatı ve satı�ını gerçekle�tirmektedir. Gebze, �zmir, Adana ve �negöl 
tesislerinde her nevi ve ebatta oluklu mukavva kutu üretilip gıda sektöründen sanayi sektörüne kadar geni� bir 
mü�teri portföyüne satı�a sunulmaktadır. Edirne Ka�ıt Tesislerinde i�lenip yeniden hammaddeye çevrilen atık 
ka�ıtlar, di�er tesislerin bir kısım ham madde ihtiyacını sa�lamaktadır. 6 A�ustos 2006 tarihinde �negöl 
tesislerinde meydana gelen yangından sonra bu tesisteki üretimler �irket’in di�er lokasyonlarındaki tesislerinde 
devam ettirilmektedir. 
 
�irket’in kanuni merkez adresi 4. Levent Sabancı Center Kule 2 Kat 13 Be�ikta�-�stanbul olup, 30 Haziran 
2007 tarihi itibariyle �irket’in 700 adet çalı�anı bulunmaktadır (31 Aralık 2006: 656). �irket hisseleri �stanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nda i�lem görmektedir. 

 
2. MAL� TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR 

 
Uygulanan Muhasebe Standartları: 
 
�irket defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe 
ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  
 
�irket mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine 
(SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmı�tır. SPK XI-25 no.lu "Sermaye Piyasalarında  
Muhasebe  Standartları" tebli�inde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamı�tır. Anılan  tebli�de, alternatif 
olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi  
(IASC) tarafından çıkarılmı� olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe  standartlarına 
uyulmu� sayılaca�ı belirtilmi�tir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı� oldu�u bir kararla, Türkiye'de  faaliyette  
bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na uygun mali tablo hazırlayan �irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli  olmak  üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadı�ını ilan  etmi�tir. Mali  
tablolar yukarıda bahsedilen SPK'nın izin verdi�i alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmı�tır. Mali tablolar 
ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun 
olarak sunulmu�tur. 
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2. MAL� TABLOLARIN SUNUMUNA �L��K�N ESASLAR (devamı) 
 
Yeni ve Revize Edilmi� Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
  
�irket cari dönemde, IASB ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını Yorumlama Komitesi (“IFRIC”) 
tarafından 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayınlanmı� yeni ve revize edilmi� UFRS ve 
yorumlarından kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlarını SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile 
uygulanması zorunlu kılınan formatlarla çeli�en hususlar haricinde, uygulamı�tır. 
 
Ekli mali tabloların onaylanma tarihi itibariyle a�a�ıdaki standartlar ve yorumlar yayınlanmı� ancak yürürlü�e 
girmemi�tir. 

 
• UFRYK 11 Grup Hisse Senetleri ve Geri Alınan 

Hisse Senedi Sözle�meleri 
1 Mart 2007 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
ba�layan yıllık dönemler için geçerlidir. 

• UFRYK 12 Hizmet �mtiyaz Anla�maları 1 Ocak 2008 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
ba�layan yıllık dönemler için geçerlidir. 

• UFRYK 13 Mü�teri Ba�lılı�ını Sa�lama 1 Temmuz 2008 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
ba�layan yıllık dönemler için geçerlidir. 

• UFRYK 14 Tanımlanmı� Fayda Planlarındaki 
Limit, Asgari Kaynak Gereksinimleri ve Bunların 
Kar�ılıklı Etkile�imi  

1 Ocak 2008 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
ba�layan yıllık dönemler için geçerlidir. 

• UFRS 8 Faaliyet Bölümleri 1 Ocak 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
ba�layan yıllık dönemler için geçerlidir. 

 
�irket yönetimi, gelecek dönemler için bu standatların ve yorumların uygulamasının �irket’in mali tabloları 
üzerinde önemli bir etkisi olmayaca�ını tahmin etmektedir. 

 
��tirake uygulanan özsermaye metodu: 
 
��tirakteki yatırımlar özkaynak metodu ile muhasebele�tirilmi�tir. Bu i�letmeler �irket’in önemli etkiye sahip 
oldu�u ancak kontrol etmedi�i i�letmelerdir. Özkaynak yönteminde i�tirak net varlık tutarıyla  bilançoda 
gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan �irket payı gelir tablosuna dahil edilir. ��tiraklerin net aktif 
de�erindeki dü�ü�ün geçici olmaması durumunda i�tirak de�eri,  mali tablolarda azaltılmı� de�eriyle gösterilir. 
 
Kar�ıla�tırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi: 
 
Mali tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle kar�ıla�tırmalı olarak sunulmu�tur. Mali tabloların 
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması de�i�ti�inde kar�ıla�tırılabilirli�i sa�lamak amacıyla, önceki 
dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Önceki dönem mali tablolarını düzeltecek 
herhangi bir husus bulunmamaktadır. 
 
Netle�tirme/Mahsup: 

  
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netle�tirme hakkı var oldu�u takdirde ve net olarak ödenmesi 
ve/veya tahsili dü�ünüldü�ünde veya varlı�ın elde edilmesi ile yükümlülü�ün yerine getirilmesi aynı zamanda 
gerçekle�tirilecek oldu�unda bilançoda net de�erleri ile gösterilirler. 
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3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� /MUHASEBE POL�T�KALARI 
 
 Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri a�a�ıdaki gibidir: 
 
a. Hasılat 
 

 Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçe�e uygun de�eri ile ölçülür ve tahmini mü�teri iadeleri, 
iskontolar ve benzer di�er kar�ılıklar kadar indirilir. 
  

 Mal satı�ına ili�kin hasılat, a�a�ıdaki tüm ko�ullar yerine geldi�inde finansal tablolara yansıtılır. 
 

 (a)   ��letmenin mallarının sahipli�i ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmi� olması;  
 (b)  ��letmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipli�in genel olarak  gerektirdi�i �ekilde 

bir yönetim etkinli�ini sürdürmemesi;  
 (c)   Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi 
 (d)   ��leme ili�kin ekonomik yararların i�letmece elde edilmesinin muhtemel olması; 
 (e)  ��leme ili�kin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde   ölçülebilmesi. 

 
 Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini 

nakit giri�lerini söz konusu varlı�ın net defter de�erine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde 
tahakkuk ettirilir. 
 
Temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı do�du�u zaman kayda alınır. 

 
b. Stoklar 
 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekle�ebilir de�erin dü�ük olanı ile de�erlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm 
satın alma maliyetlerini, dönü�türme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için 
katlanılan di�er maliyetleri içerir. Stokların dönü�türme maliyetleri; direk i�çilik giderleri gibi, üretimle 
do�rudan ili�kili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin  mamule dönü�türülmesinde 
katlanılan sabit ve de�i�ken genel üretim giderlerinden sistematik bir �ekilde da�ıtılan tutarları da içerir. 
 
Stokların maliyetinin hesaplanmasında a�ırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Net 
gerçekle�tirilebilir de�er, ola�an ticari faaliyet içerisinde olu�an tahmini satı� fiyatından tahmini tamamlanma 
maliyeti ve satı�ı gerçekle�tirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde 
edilir.  
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3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� /MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 

c. Maddi ve maddi olmayan varlıklar  
 
Maddi ve maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 
tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi� maliyet de�erlerinden ve bu tarihten sonra alınan 
kalemler için satın alım maliyet de�erlerinden birikmi� itfa payları ve kalıcı de�er kayıpları dü�ülerek yansıtılır. 
Maddi ve maddi olmayan varlıkların herhangi bir parçasını de�i�tirmekten do�an giderler bakım onarım 
maliyetleri ile birlikte varlı�ın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifle�tirilebilirler. Tüm 
di�er giderler olu�tukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebele�tirilir. Maddi ve maddi olmayan 
varlıklara ili�kin amortisman ve itfa payları, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara giri� veya montaj 
tarihleri esas alınarak e�it tutarlı, do�rusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmı�tır. Maddi duran varlıkların 
ortalama ekonomik ömürleri gözönüne alınarak belirlenen amortisman oranları a�a�ıda belirtilmi�tir: 
 

  Faydalı ömür 
Binalar  40-50 yıl  
Yeraltı ve yerüstü düzenleri  10-17 yıl  
Makina ve cihazlar  14 yıl  
Ta�ıtlar  4-5 yıl 
Dö�eme ve demirba�lar  8-10 yıl  
Özel maliyetler  5 yıl  

 
Maddi duran varlık satı�larından elde edilen kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmi�tir.  

 
d. Varlıklarda de�er dü�üklü�ü 
 

�irket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet de�erinden birikmi� amortismanlar 
ve itfa payları dü�ülerek bulunan defter de�erine ili�kin de�er kaybının oldu�una dair herhangi bir gösterge olup 
olmadı�ını de�erlendirir. E�er böyle bir gösterge mevcutsa, de�er dü�üklü�ü tutarını belirleyebilmek için o 
varlı�ın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlı�ın tek ba�ına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının 
mümkün olmadı�ı durumlarda, o varlı�ın ait oldu�u nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. 
Makul ve tutarlı bir da�ılımın mümkün oldu�u durumlarda, �irket’in merkezi varlıkları nakit üreten ba�ımsız 
birimlere da�ıtılır ya da makul ve tutarlı bir da�ılımın mümkün olabilece�i nakit üreten birimlerinin en küçük 
sınıfına tahsis edilir. 
 
Geri kazanılabilir tutar, satı� maliyetleri dü�üldükten sonra elde edilen gerçe�e uygun de�er veya kullanımdaki 
de�erin büyük olanıdır. Kullanımdaki de�er hesaplanırken, gelece�e ait tahmini nakit akımları, paranın zaman 
de�eri ve varlı�a özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü de�erine indirilir. 
 
Varlı�ın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter de�erinden daha az olması durumunda, 
varlı�ın (veya nakit üreten birimin) defter de�eri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu durumda olu�an de�er 
dü�üklü�ü kayıpları gelir tablosunda muhasebele�tirilir. 
 
De�er dü�üklü�ünün iptali nedeniyle varlı�ın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı de�erinde meydana gelen artı�, 
önceki yıllarda de�er dü�üklü�ünün mali tablolara alınmamı� olması halinde olu�acak olan defter de�erini 
(amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) a�mamalıdır. De�er dü�üklü�ünün iptali gelir tablosuna 
kayıt edilir. 
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3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� /MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 

e.  Borçlanma maliyetleri 
  

Kullanıma ve satı�a hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu oldu�unda, satın 
alınması, yapımı veya üretimi ile do�rudan ili�kilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya 
satı�a hazır hale getirilene kadar varlı�ın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz 
harcanmamı� kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda de�erlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım 
geliri aktifle�tirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. 
        
Di�er tüm borçlanma maliyetleri, olu�tukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

 
f. Finansal araçlar 
 
 Finansal varlık ve borçlar, �irket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda �irket’in 

bilançosunda yer alır. 
 

Finansal varlıklar  
 

Finansal yatırımlar, gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçe�e uygun de�erinden kayıtlara 
alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçe�e uygun piyasa de�erinden alım i�lemiyle do�rudan ili�kili 
harcamalar dü�üldükten sonra alınır. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye 
uygun olarak  teslimatı  ko�ulunu ta�ıyan bir kontrata ba�lı olan ticari i�lem tarihinde kayıtlara alınır veya 
kayıtlardan çıkarılır. 

 
 Finansal varlıklar “gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar 

elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. 
Sınıflandırma, finansal varlıkların niteli�ine ve amacına ba�lı olarak yapılır ve ilk muhasebele�tirme sırasında 
belirlenir. 
  
Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 
�irket’in finansal varlı�ı elde etmesinin ba�lıca amacının yakın bir tarihte varlı�ı elden çıkarma olması, finansal 
varlı�ın �irket’in hep birlikte yönetti�i ve kısa vadede olu�an karların hemen realize edildi�i tanımlanmı� bir 
finansal araç portföyünün bir parçasını olu�turması ve finansal riske kar�ı etkili bir koruma aracı olarak 
belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu finansal varlıklar gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara 
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal 
varlıkların, gerçe�e uygun de�erleriyle de�erlenmesi sonucu olu�an kazanç ya da kayıp, kar/zararda 
muhasebele�tirilir. Kar / zarar içinde muhasebele�tirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal 
varlıktan elde edilen faiz ve/veya temettü tutarını da kapsar. 
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3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� / MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 
f.  Finansal Araçlar (devamı): 
 

Finansal varlıklar (devamı) 
 

Vadesine kadar elde tutulan yatırımlar  
 

�irket’in vadesine kadar elde tutma olana�ı ve niyeti oldu�u sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, 
sabit vadeli bono ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar 
elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmi� maliyet bedelinden de�er dü�üklü�ü tutarı 
dü�ülerek kayıtlara alınır. 

 
Satılmaya hazır finansal varlıklar  

 
�irket tarafından elde tutulan bazı hisse senedi ve borçlanma araçları satılmaya hazır finansal varlıklar olarak 
sınıflandırılır ve bu tür varlıklar gerçe�e uygun de�erleriyle de�erlenir.  

 
De�er dü�üklü�ü giderleri, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan faiz gelir ve döviz cinsinden varlıkların döviz 
kuruyla de�erlenmelerinden do�an kayıp ve kazançlar haricinde gerçe�e uygun de�erdeki de�i�ikliklerden 
kaynaklanan kazanç ve kayıplar, do�rudan özsermaye içerisinde yatırımlar yeniden de�erlendirme fonunda 
muhasebele�tirilir. Yatırımın elden çıkartılması ya da de�er dü�üklü�üne u�raması durumunda, önceden 
yatırımların yeniden de�erlendirme fonunda muhasebele�tirilen toplam kazanç ya da kayıpları dönem içi kar / 
zarar hesaplarına dahil edilir. 

 
Satılmaya hazır özkaynak araçlarıyla ili�kilendirilen temettüler, �irket ilgili ödemeleri almaya hak kazandı�ı 
zaman kar / zarar içinde muhasebele�tirilir.  

 
Yabancı para cinsinden olan satılmaya hazır parasal varlıkların gerçe�e uygun de�eri, ilgili yabancı para 
cinsinden rayiç de�erinin raporlama tarihinde geçerli olan çevrim kuru kullanarak raporlanan para cinsine 
çevrilmesiyle bulunur. Varlı�ın, çevrim kurundan kaynaklanan gerçe�e uygun de�erindeki de�i�iklikler 
kar/zarar içinde, di�er de�i�iklikler ise özkaynak altında muhasebele�tirilir.  

 
Krediler ve alacaklar 

 
 Ticari alacaklar, kredi alacakları ve di�er alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçe�e uygun de�erleri ile 

muhasebele�tirilmektedirler. �lk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi 
kullanılarak iskonto edilmi� maliyeti üzerinden gösterilmi�lerdir. 

 
Etkin faiz yöntemi 

 
Finansal varlı�ın itfa edilmi� maliyet ile de�erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili�kili oldu�u döneme da�ıtılması 
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa 
bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal varlı�ın net 
bugünkü de�erine indirgeyen orandır.  

  
Vadesine kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır borçlanma araçları ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan 
finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadır.   



OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER       
SABANCI AMBALAJ SANAY� VE T�CARET A.�.  
 
30 HAZ�RAN 2007 TAR�H�NDE SONA EREN ARA DÖNEME A�T 
MAL� TABLOLARA �L��K�N D�PNOTLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmi�tir.) 
 

12 
 

3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� / MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 
f.  Finansal Araçlar (devamı): 
 

 Finansal varlıklarda de�er dü�üklü�ü  
 

 Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dı�ındaki finansal varlıklar, her bilanço 
tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun de�er dü�üklü�üne u�radı�ına ili�kin göstergelerin 
bulunup, bulunmadı�ına dair de�erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlı�ın ilk muhasebele�tirilmesinden sonra 
bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlı�ın veya varlık 
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi 
sonucunda ilgili finansal varlı�ın de�er dü�üklü�üne u�radı�ına ili�kin tarafsız bir göstergenin bulunması 
durumunda de�er dü�üklü�ü zararı olu�ur. Kredi ve alacaklar için de�er dü�üklü�ü tutarı gelecekte beklenen 
tahmini nakit akımlarının finansal varlı�ın etkin faiz oranı üzerinden ıskonto edilerek hesaplanan bugünkü 
de�eri ile defter de�eri arasındaki farktır. 

 
 Bir kar�ılık hesabının kullanılması yoluyla defter de�erinin azaltıldı�ı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal 

varlıklarda, de�er dü�üklü�ü do�rudan ilgili finansal varlı�ın kayıtlı de�erinden dü�ülür. Ticari alaca�ın tahsil 
edilememesi durumunda bu tutar kar�ılık hesabından dü�ülerek silinir. Kar�ılık hesabındaki de�i�imler, kar 
veya zarar içinde muhasebele�tirilir.  

 
 Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, de�er dü�üklü�ü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve azalı� de�er 

dü�üklü�ü zararının muhasebele�tirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ili�kilendirilebiliniyorsa, 
önceden muhasebele�tirilen de�er dü�üklü�ü zararı, de�er dü�üklü�ünün iptal edilece�i tarihte yatırımın de�er 
dü�üklü�ü hiçbir zaman muhasabele�tirilmemi� olması durumunda ula�aca�ı itfa edilmi� maliyet tutarını 
a�mayacak �ekilde kar / zararda iptal edilir. 

 
 De�er dü�üklü�ü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçe�e uygun de�erinde sonradan meydana 

gelen artı�, do�rudan özkaynaklarda muhasebele�tirilir. 
 
 Nakit ve nakit benzerleri 
 
 Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 

veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de�er de�i�ikli�i riskini 
ta�ımayan yüksek likiditeye sahip di�er kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların  defter de�eri  gerçe�e uygun 
de�erlerine yakındır. 

 
 Finansal yükümlülükler 
 
 �irket’in finansal yükümlülükleri ve özsermaye araçları, sözle�meye ba�lı düzenlemelere ve finansal bir 

yükümlülü�ün ve özkayna�a dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. �irket’in tüm borçları 
dü�üldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözle�me özkayna�a dayalı finansal araçtır. Belirli 
finansal yükümlülükler ve özkayna�a dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları a�a�ıda 
belirtilmi�tir. 

 

 Finansal yükümlülükler ya gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak 
ya da di�er finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 

 

 Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 
 
 Gerçe�e uygun de�er farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçe�e uygun de�eriyle kayda 

alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe�e uygun de�eriyle yeniden de�erlenir. Gerçe�e 
uygun de�erlerindeki de�i�im, kar/zararda muhasebele�tirilir. Kar/zarar içinde muhasebele�tirilen net kazanç ya 
da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.  
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3 UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� / MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 
f.  Finansal Araçlar (devamı): 
 
 Finansal yükümlülükler (devamı) 
 
 Di�er finansal yükümlülükler 
 
 Di�er finansal yükümlülükler, banka borçları dahil olmak üzere, ba�langıçta i�lem maliyetlerinden arındırılmı� 

gerçe�e uygun de�erleriyle muhasebele�tirilir.  
 
 Di�er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 

etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmi� maliyet bedelinden muhasebele�tirilir.  
 
 Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü�ün itfa edilmi� maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin 

ili�kili oldu�u döneme da�ıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini 
tam olarak ilgili finansal yükümlülü�ün net bugünkü de�erine indirgeyen orandır.  

 
g. Kur farkının etkileri  
 
 �irket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (YTL dı�ındaki para birimleri) muhasebele�tirilen i�lemler, 

i�lem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba�lı varlık 
ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmi�lerdir. Bu çevrimden 
ve dövizli i�lemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer 
almaktadır. 

 
h. Hisse ba�ına kazanç 
 
 Hisse ba�ına kazanç net dönem karı veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet eden kısmın dönem 

içindeki a�ırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 
 
i. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
 Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, i�letme lehine veya aleyhine ortaya 

çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var oldu�una ili�kin yeni deliller 
olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, �irket söz konusu hususları 
ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.  

  
 �irket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara 

alınan tutarları bu yeni duruma uygun �ekilde düzeltir. 
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3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� /MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 

j. Kar�ılıklar, �arta ba�lı yükümlülükler ve �arta ba�lı varlıklar 
 
�irket’in geçmi� olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü�ünün bulunması, bu yükümlülü�ün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların i�letmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu 
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, kar�ılık 
olarak mali tablolara alınır. �arta ba�lı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların i�letmeden çıkma 
ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi�inin tespiti amacıyla sürekli olarak de�erlendirmeye tabi tutulur. �arta 
ba�lı yükümlülük olarak i�leme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların 
i�letmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu �arta ba�lı yükümlülük, güvenilir tahminin 
yapılamadı�ı durumlar hariç, olasılıktaki de�i�ikli�in meydana geldi�i dönemin mali tablolarında kar�ılık 
olarak kayıtlara alınır. 
 
�irket �arta ba�lı yükümlülüklerin muhtemel hale geldi�i ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı 
hakkında güvenilir  tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülü�ü dipnotlarında göstermektedir. 
 
Geçmi� olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i�letmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya 
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekle�ip gerçekle�memesi ile teyit edilecek olan varlık, �arta ba�lı varlık 
olarak de�erlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların i�letmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması 
durumunda �arta ba�lı varlıklar mali tablo dipnotlarında açıklanır. 
 
Kar�ılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca 
kar�ılanmasının beklendi�i durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin olması ve 
tutarın güvenilir bir �ekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebele�tirilir. 
  

k. Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde de�i�iklik ve hatalar 
 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli de�i�iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 
olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de�i�iklikler, 
yalnızca bir döneme ili�kin ise, de�i�ikli�in yapıldı�ı cari dönemde, gelecek dönemlere ili�kin ise, hem 
de�i�ikli�in yapıldı�ı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.  
 

l. Kiralama i�lemleri: 
 

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait oldu�u kiralama i�lemi, finansal kiralama 
olarak sınıflandırılır. Di�er kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflanır. 
 
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlı�ın makul de�erleriyle, ya da asgari kira 
ödemelerinin bugünkü de�erinden dü�ük olanı kullanılarak aktifle�tirilir. Aynı tutarda kiralayana kar�ı 
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü�ü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, 
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlü�ündeki azalı�ı sa�layan ana para ödemesi olarak ayrılır ve 
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sa�lar. Finansal 
giderler, �irket’in genel borçlanma politikası kapsamında ilgili varlıklara aktifle�tirmenin haricinde gelir 
tablosuna kaydedilir. 
 
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira i�leminin gerçekle�ebilmesi için alınan veya 
alınacak olan te�vikler de kira dönemi boyunca do�rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi 
boyunca do�rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. 
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3. UYGULANAN DE�ERLEME �LKELER� /MUHASEBE POL�T�KALARI (devamı) 
 

m. �li�kili taraflar: 
 
Ekteki mali tablolarda �irket’in hissedarları, onların sahibi oldu�u  �irketler, bunların yöneticileri ve ili�kili 
oldukları bilinen di�er gruplar, ili�kili �irketler olarak tanımlanmı�lardır.  
 

 

n. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler: 
  

Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülü�ü, cari yıl vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari 
yıl vergi yükümlülü�ü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi 
oranları ile hesaplanan vergi yükümlülü�ünü ve geçmi� yıllardaki vergi yükümlülü�ü ile ilgili düzeltme kayıtlarını 
içermektedir.  
 

Ertelenen vergi yükümlülü�ü veya varlı�ı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen de�erleri 
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre 
vergi etkilerinin yasala�mı� vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.  
 

Ertelenen vergi yükümlülü�ü veya varlı�ı, sözkonusu geçici farklılıkların ortadan kalkaca�ı ilerideki 
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artı� ve azalı� oranlarında mali tablolara 
yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi varlı�ı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sa�lanması olası durumlarda 
ayrılır. Bu varlıktan artık yararlanılamayaca�ı anla�ıldı�ı oranda ilgili varlıktan silinir. 

 

Ertelenmi� vergi, varlıkların olu�tu�u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi�i dönemde geçerli olan vergi 
oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna  gider veya gelir olarak kaydedilir.   

  
 Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, pe�in ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla, ili�kili oldu�undan 

netle�tirilmektedir. Ertelenmi� vergi alaca�ı ve yükümlülü�ü de aynı �ekilde netle�tirilmektedir. 
 

o. Çalı�anlara sa�lanan faydalar/kıdem tazminatı: 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu i� sözle�melerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya i�ten çıkarılma 
durumunda ödenmektedir. Kıdem tazminatı kar�ılı�ı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün 
çalı�anların i�ine son verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülü�ün hesaplanmasına 
dayanmaktadır.  
  
Gelecek kıdem tazminatı ödemeleri uygun iskonto oranı ile tahmin edilen enflasyon oranının neti ile reeskonta 
tabi tutularak bilanço tarihindeki de�erine getirilmi�tir. 
 

p. Nakit akım 
 

�irket net varlıklarındaki de�i�imleri, finansal yapısını  ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını de�i�en 
�artlara göre yönlendirme yetene�i hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, di�er mali 
tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. 
 

r. Sınıflamalar 
 

Geçmi� yıl mali tablolarında cari dönemle tutarlı olarak sunulabilmesi amacıyla bazı sınıflamalar yapılmı�tır.  
Bu sınıflamaların faaliyet sonuçlarına hiçbir etkisi yoktur. 
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4. HAZIR DE�ERLER 
 

 30 Haziran 
 2007 

 31 Aralık 
2006 

  
Kasa 6.751 6.185 
Vadesiz mevduatlar 3.012.302 883.234 
Vadeli mevduatlar 11.511.909 5.781.873 
 14.530.962 6.671.292 

 
Vadeli Mevduatlar 

 
 
Döviz cinsi 

Faiz oranı 
(%) 

 
                                                 Vade 

 30 Haziran 
2007 

YTL 17,5 Temmuz 2007 2.950.000 
EUR 3,8 Temmuz 2007 734.309 
USD 4-6 Temmuz 2007 7.827.600 
   11.511.909 

 

Döviz cinsi 
Faiz oranı 

(%) 
 

Vade 
 31 Aralık 

2006 
YTL 18 Ocak 2007 1.200.000 
EUR 4 Ocak 2007 1.246.544 
USD 6 Ocak 2007 3.335.329 
  Ocak 2007 5.781.873 

 
5. MENKUL KIYMETLER 
 

 30 Haziran  
2007 

 31 Aralık  
 2006 

    
Yatırım fonları -  326.618 

 
 Yatırım fonları, Akbank T.A.�. tarafından ihraç edilmi� ve  bilanço günü itibariyle piyasa de�eri üzerinden 

de�erlenmi�tir.  
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6. F�NANSAL BORÇLAR 
 

 30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

  
Kısa vadeli banka kredileri -  1.645.803 
Uzun vadeli banka kredileri -  - 
 -  1.645.803 

 
Kısa vadeli banka kredileri a�a�ıdakilerden olu�maktadır: 

  
Döviz 
Cinsi 

 Faiz oranı    
% 

31 Aralık 
2006 

    
USD  Libor + 1   1.628.106 
YTL  0,15% 17.697 
   1.645.803 

 
  �irket finansal borçlarının tamamı Akbank T.A.�.’den kullanılan kredilerden olu�maktadır. 
  
   7. T�CAR� ALACAK VE BORÇLAR  

 
 
T�CAR� ALACAKLAR (Net) 

30 Haziran  
2007 

 31 Aralık 
2006 

Ticari alacaklar 55.016.657  48.697.640 
Alacak senetleri 12.187.735 9.518.058 
�üpheli ticari alacaklar kar�ılı�ı  (5.487.694)  (5.399.270) 
 61.716.698 52.816.428 
 
�irket ticari alacaklarının ortalama vadesi  60 gündür (2006: 60 gün). 
 
�irket ticari alacakları için 4.923.049 YTL tutarında teminat almı�tır (2006: 3.718.675 YTL). 
 
�irket vadesini 90 günden fazla geçen alacakları için kar�ılık ayırmaktadır. �irket’in ticari alacakları içinde yer 
alan 664.500 YTL tutarındaki alacakların vadesi 90 gün geçmi� oldu�u halde bu alacakların tahsilat kalitesinde 
bir de�i�iklik olmadı�ı ve 411.000 YTL’sinin hali hazırda tahsil edildi�i için �irket yönetimince tahsil edilebilir 
olarak de�erlendirilmi�, söz konusu ticari alacaklara �üpheli alacak kar�ılı�ı ayrılmamı�tır.    
 
2007 ve 2006 yılında gerçekle�en �üpheli alacaklar kar�ılı�ı hareketleri a�a�ıdaki gibidir 

 
 2007  2006 

Açılı� bakiyesi, 1 Ocak (5.399.270)  (4.595.346) 
Dönem gideri (216.385)  (219.749) 
Tahsilatlar            127.961  182.445 
Kapanı� bakiyesi, 30 Haziran  (5.487.694)  (4.632.650) 

  
 
T�CAR� BORÇLAR (Net) 

30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

    
Kısa vadeli ticari borçlar 15.087.422  9.536.424 
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8. F�NANSAL K�RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI  
  
 �li�kili �irketlere olan finansal kiralama borçları ili�kili �irketler dipnotunda (not 9) belirtilmi�tir. 
 
9.   �L��K�L� TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 
  

 30 Haziran  31 Aralık 
2007 2006 

�li�kili �irketlerden alacaklar    
Gıdasa Sabancı Gıda San. ve Tic. A.�. 1.168.841  2.524.298 
Philsa Philip Morris Sab. Sigara ve Tütün Tic. San. A.�. 560.032  483.613 
Sasa Suni ve Sentetik Elyaf San.ve Tic.A.�. 379.529  239.880 
Kordsa Sab. Dupont End. �pl. ve Kord Bz. San.ve Tic. A.�. 62.966  34.411 
Di�er 201.805  161.955 

 2.373.173  3.444.157 

    
�li�kili �irketlere borçlar    
Dönkasan Dönü�en Ka�ıt Ham. San. ve Tic. A.�. 783.035  1.252.402 
Bimsa Uluslararası ��. Bilgi ve Yönetim Sis. A.�. 231.048  313.807 
Aksigorta A.�. 106.086  101.272 
Ak Finansal  Kiralama A.�. 12.535  119.306 
Enerjisa Enerji Üretim A.�. -  78.320 
Di�er 17.827  24.730 
 1.150.531  1.889.837 

 
 

 
�li�kili �irketlere satı�lar 

1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran  

2006 
    
Philsa Philip Morris Sab. Sigara ve TütünTic. San. A.�. 2.438.230  2.314.421 
Gıdasa Sabancı Gıda San. ve Tic. A.�. 2.262.579  2.584.305 
Sasa Suni ve Sentetik Elyaf San. ve Tic. A.�. 1.747.994            1.973.623 
Pilsa Plastik Sanayi A.� 222.278  72.346 
Teknosa �ç ve Dı� Ticaret A.�           129.982  104.463 
Kordsa Sab. Dupont End. �pl. ve Kord Bz. San.ve Tic. A.�. 99.115  166.346 
Di�er 158.780  129.047 
 7.058.958  7.344.551 

 
 

�li�kili �irketlerden alımlar    
    
International Paper-USA 18.579.860  11.998.890 
Dönkasan Dönü�en Ka�ıt Ham. San. ve Tic. A.�. 3.715.287  2.701.613 
Enerjisa Enerji Üretim A.�. -  2.274.789 
Di�er 9.853  83.995 
 22.305.000  17.059.287 
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9.   �L��K�L� TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 
 

 
�li�kili �irketlerden hizmet alı�ları 

1 Ocak - 
30 Haziran 

2007  

1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 
    
Aksigorta A.�. 727.348  438.292 
Bimsa Uluslararası ��. Bilgi ve Yönetim Sis. A.�. 416.632  788.676 
Dönkasan Dönü�en Ka�ıt Ham. San. ve Tic. A.�. 285.992  - 
Hacı Ömer Sabancı Holding A.�. 175.075  192.632 
Sabancı Telekom Hizmetleri A.�. 46.246  64.319 
Di�er 159.246  139.189 
 1.810.539  1.623.108 

 
Akbank T.A.�.-Finansman gelirleri/(gideri) (net) (361.180)  505.800 
Ak Finansal  Kiralama A.�.-Finansman giderleri (6.136)  (46.800) 
Aksigorta A.�.-Sigorta komisyon gelirleri 22.941  18.855 

 

 Üst yönetime 2007 yılı içerisinde sa�lanan ücret ve benzeri faydaların toplam tutarı 1.471.214 YTL’dir (30 
Haziran 2006: 1.387.218 YTL). 

 

10.   D��ER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

D��ER ALACAKLAR  30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

Personelden alacaklar  1.000 1.000 
Verilen i� avansları  32.882 71.182 
Personele verilen avanslar  36.091 25.858 
Sigorta tazminatından  alacaklar (*)  - 12.204.593 
Di�er çe�itli alacaklar  48.428 6.033 
  118.401 12.308.666 

 

 
  
D��ER BORÇLAR 

30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

Personele borçlar 1.838  76.599 
Ödenecek vergi ve harçlar -  859.947 
Ödenecek SSK primleri -  1.223.911 
Di�er tahakkuk ve yükümlülükler 49.531  51.140 
 51.369  2.211.597 

 
(*)  �irket’in �negöl fabrikasında 6 A�ustos 2006 tarihinde bir yangın meydana gelmi�tir. 31 Aralık 2006 sigorta 
tazminatından alacaklar bahsi geçen yangınla ilgili 2006 yılında kaydedilen gelir tahakkukları ile ilgilidir. 
 

11.   CANLI VARLIKLAR  
         

   Yoktur. 
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12. STOKLAR 
 

 30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

    
�lk madde ve malzeme 17.491.525  24.870.659 
Yarı mamüller  2.164.960  2.247.156 
Mamüller 1.928.260  1.848.396 
Ticari mallar 49.212  - 
Di�er stoklar 171.165  102.528 
Yoldaki mallar 3.290.704  419.705 
Stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı (202.946)  (171.233) 

 24.892.880  29.317.211 
 

2007 ve 2006 yılında gerçekle�en stok de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı hareketleri a�a�ıdaki gibidir: 
 

 2007  2006 
Açılı� bakiyesi, 1 Ocak (171.233)  (81.840) 
Dönem gideri (31.713)  (42.534) 
Kapanı� bakiyesi, 30 Haziran  (202.946)  (124.374) 

 
13. DEVAM EDEN �N�AAT SÖZLE�MELER� ALACAKLARI VE HAKED�� BEDELLER� 
 

Yoktur. 
 

14.  ERTELENEN VERG� VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER� 
 

�irket, vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK'ya göre hazırlanmı� mali tabloları arasındaki farklılıklardan 
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmi� vergi alaca�ı ve yükümlülü�ü muhasebele�tirmektedir. Söz 
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK’ya göre hazırlanan mali 
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.  
 

Ertelenmi� vergi 30 Haziran 2007 dönemi için %20 (31 Aralık 2006: %20) üzerinden a�a�ıdaki �ekilde 
hesaplanmı�tır. 
 

 
Ertelenmi� vergiye baz te�kil eden zamanlama farklılıkları: 

30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

Maddi duran varlıkların de�erleme ve amortisman farklılıkları 19.568.727  16.100.624 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı  (5.562.274)  (5.404.072) 
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (612.132)  (319.677) 
Gider kar�ılıkları (1.189.802) (1.055.317) 
Yenileme fonu (*) 15.813.567 - 
Di�er 9.106 106.896 
 28.027.192 9.428.454 
Ertelenmi� vergi (alaca�ı)/ yükümlülükleri:    
Maddi duran varlıkların de�erleme ve amortisman farklılıkları  3.913.745 3.220.125 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı  (1.112.455) (1.080.814) 
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (122.426) (63.935) 
Gider kar�ılıkları (237.960) (211.063) 
Yenileme fonu (*) 3.162.713 - 
Di�er 1.821 21.379 
 5.605.438 1.885.692 
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14.  ERTELENEN VERG� VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER� (devamı) 
 
(*)  Vergi Usul Kanun’nun 328 ve 329 maddesine istinaden, �irket’in yangın sonrası hasar gören sabit 

kıymetleri için yenileme fonu uygulanmı� olup, ertelenmi� vergi hesaplamasına konu edilmi�tir. Yapılan 
uygulamanın ertelenmi� vergi etkisi yükümlülük yönündedir. 

 
 2007 2006 
Ertelenmi� vergi yükümlülü�ü hareketleri:   
Açılı� bakiyesi, 1 Ocak 1.885.692 3.671.983 
Vergi oranının dü�mesine ba�lı olarak ertelenmi� vergi hesabının 

açılı� bakiyesindeki azalı� 
 

- 
 

(1.223.995) 
Ertelenmi� vergi gideri / (geliri) 3.719.746 (176.779) 
Kapanı� bakiyesi, 30 Haziran  5.605.438 2.271.209 

 
15. D��ER CAR�/CAR� OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 
D��ER CAR�/DÖNEN VARLIKLAR 

30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
   2006 

   
Kısa vadeli pe�in ödenmi� giderler        1.334.706  152.816 

 
 
D��ER CAR� OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR 

30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
   2006 

   
Uzun vadeli pe�in ödenmi� giderler                 -                 1.613 

 
16. F�NANSAL DURAN VARLIKLAR  
  

�irket ünvanı 
Payı 
% 

30 Haziran 
2007 

Payı 
% 

31 Aralık 
 2006 

     
��tirak     
Dönkasan Dönü�en Ka�ıt Hammaddeleri 
San. ve Tic. A.�. 29.98 3.964.490 29.98 3.879.003 

  3.964.490  3.879.003 
 

Dönkasan Dönü�en Ka�ıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.�. özkaynak yöntemiyle muhasebele�tirilmi�tir. 
Dönkasan, 1978 yılında kurulmu� olup ana faaliyet konusu ka�ıt atıklarının toplanması ve geri kazanımını 
yaygınla�tırarak, global kaynakların verimli kullanılmasını sa�lamaktır. 
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16. F�NANSAL DURAN VARLIKLAR (devamı)  
 
Dönkasan Dönü�en Ka�ıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.�. ile ilgili özet mali bilgiler a�a�ıda açıklanmı�tır: 
 

 
30 Haziran 

 2007 
 31 Aralık 

2006 
 Toplam varlıklar 15.110.390  15.073.941 
 Toplam yükümlülükler 1.886.609  2.135.304 

      
 Net varlıklar 13.223.781               12.938.637 
    
    
 ��tirakin net varlıklarında �irket’in payı  3.964.490  3.879.003 
 

 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak- 
30 Haziran 

2006 
Hasılat 21.917.872  16.251.890 
     
Dönem karı 1.485.144  961.682 
     

  ��tirakin dönem karında �irket’in payı                445.247                     288.312 
 

 
Payı 
% 

30 Haziran 
2007 

Payı 
% 

31 Aralık 
 2006 

     
Satılmaya hazır finansal varlıklar     
Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu 
A.�. 0.70 1.059.635 0.70 1.059.635 
Enerjisa Enerji Üretim A.�. 0.01 - 0.01 6.631 
  1.059.635  1.066.266 
 
Bu finansal duran varlıklara ili�kin de�er dü�üklü�ü kar�ılı�ı olup olmadı�ı, elde edilecek getirilerinin bugünkü 
de�eri ve indirgenmi� nakit akımı de�eri ile hesaplanmaktadır. �irket, bu finansal varlıkları rayiç de�erinin yeniden 
de�erlenmi� maliyet de�erinden yüksek oldu�undan emin olduktan sonra enflasyona göre düzeltilmi� maliyet 
bedelleri ile bilançoda yansıtmaktadır. 
 
�irket, Mayıs 2007’de Enerjisa Enerji Üretim A.�.’deki i�tirakini 15.086 YTL tutara satmı�tır. 

 
17. POZ�T�F/NEGAT�F �EREF�YE 
  

Yoktur.   
 
18. YATIRIM AMAÇLI GAYR�MENKULLER 
 

Yoktur. 
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19. MADD� DURAN VARLIKLAR 
 

 
 
 

Arazi ve 
arsalar   

   
 

Yer altı ve 
yerüstü 

düzenleri   

 
 
 

 
 
 
 

 Binalar    

   
 
 

Tesis makine 
ve cihazlar    

 
 
   
 

Ta�ıtlar    

  
 
 
 

Demirba�lar    

Yapılmakta 
olan 

yatırımlar ve 
verilen 

avanslar    

 
 
   
 

Toplam   
 Maliyet De�eri                   
1 Ocak 2007 açılı� bakiyesi  3.271.788  3.427.275  33.254.709  192.488.436  1.773.489  7.875.622  6.575.305  248.666.624 
Alımlar    -  34.000  38.318  93.811  1.939  119.266  27.044.082  27.331.416 
Çıkı�lar    -  -  -  (267.245)  (338.607)  (393)  -  (606.245) 
Yapılmakta olan yatırımlardan 
transferler * -  -  6.519.203  7.649.567  -  -  (14.186.602)  (17.832) 
30 Haziran 2007 kapanı� bakiyesi   3.271.788  3.461.275  39.812.230  199.964.569  1.436.821  7.994.495  19.432.785  275.373.963 
                
Birikmi� Amortismanlar                   
1 Ocak 2007 açılı� bakiyesi    -  (3.148.802)  (17.800.934)  (152.845.773)  (1.134.208)  (7.161.762)  -  (182.091.479) 
Dönem gideri    -  (23.184)  (429.651)  (3.325.585)  (133.083)  (106.348)  -  (4.017.851) 
Çıkı�lar    -  -  163.336  336.765  393  -  500.494 
30 Haziran 2007 kapanı� bakiyesi                       

- 
 

(3.171.986)  (18.230.585)  (156.008.022)  (930.526)  (7.267.717)  -  (185.608.836) 
                
                
30 Haziran 2007 itibariyle net 
defter de�eri 3.271.788  289.289  21.581.645  43.956.547  506.295  726.778  19.432.785  89.765.127 
                
31 Aralık 2006 itibariyle net defter 
de�eri 3.271.788  278.473  15.453.775  39.642.663  639.281  713.860  6.575.305  66.575.145 

 
  (*)  Yapılmakta olan Yatırımlar’dan  transferlerin 17.832 YTL tutarındaki kısmı Maddi Olmayan Duran Varlıklar’a yapılan transferlerden olu�maktadır. 
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19. MADD� DURAN VARKLAR (devamı) 
 

 
  

 
Arazi ve 

arsalar   

   
 

Yer altı ve 
yerüstü 

düzenleri   

 
 
 

 
 
 
 

 Binalar    

   
 
 

Tesis makine 
ve cihazlar    

 
 
   
 

Ta�ıtlar    

  
 
 
 

Demirba�lar    

Yapılmakta 
olan yatırımlar 

ve verilen 
avanslar    

 
 
   
 

Toplam   
 Maliyet De�eri                   
1 Ocak 2006 açılı� bakiyesi  3.271.788  3.601.778  39.410.064  259.561.771  1.677.341  9.624.213  1.473.699  318.620.654 
Alımlar    -  10.370  8.808  526.593  103.878  114.328  1.671.143  2.435.120 
Çıkı�lar    -  -  -  (125.119)  (46.634)  -  -  (171.753) 
Yapılmakta olan yatırımlardan 
transferler  * -  -   -   2.154.124  -  -  (2.724.499)              (570.375) 
30 Haziran 2006 kapanı� bakiyesi   3.271.788  3.612.148  39.418.872  262.117.369  1.734.585  9.738.541  420.343  320.313.646 
                
Birikmi� Amortismanlar                   
1 Ocak 2006 açılı� bakiyesi    -  (3.315.096)  (18.720.827)  (209.189.258)  (868.865)  (8.828.990)  -  (240.923.036) 
Dönem gideri    -  (29.536)  (348.135)  (4.285.290)  (135.265)  (101.692)  -  (4.899.918) 
Çıkı�lar    -  -  -  124.913  32.205  -   -  157.118 
30 Haziran 2006 kapanı� bakiyesi   -  (3.344.632)  (19.068.962)  (213.349.635)  (971.925)  (8.930.682)  -  (245.665.836) 
                
30 Haziran 2006 itibariyle net 
defter de�eri 3.271.788  267.516  20.349.910  48.767.734  762.660  807.859  420.343  74.647.810 

 
 
 (*)  Yapılmakta olan Yatırımlar’dan  transferlerin 570.378 YTL tutarındaki kısmı Maddi Olmayan Duran Varlıklar’a yapılan transferlerden olu�maktadır
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 20.    MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
 
 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle net defter de�eri 882.275 YTL olan maddi olmayan duran varlıklar (31 

Aralık 2006: 1.000.135 YTL) , özel maliyet ve di�er maddi olmayan duran varlıklardan olu�maktadır. 
Dönem içi maddi  olmayan duran varlık alımı 21.124 YTL olup 17.832 YTL’lik kısmı yapılmakta olan 
yatırımlardan transfer edilmi�tir. Maddi olmayan duran varlıkların  döneme ili�kin amortisman gideri 
138.984 YTL’ dir (1 Ocak- 30 Haziran 2006: 36.182 YTL).   

 
 21.   ALINAN AVANSLAR 
 

 30 Haziran 
2007 

 31 Aralık 
2006 

    
Alınan Sipari� Avansları 1.076.331  77.353 

 
22. EMEKL�L�K PLANLARI 
 

Yoktur. 
 
23. BORÇ KAR�ILIKLARI 
 

BORÇ KAR�ILIKLARI 
(KISA VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER) 

30 Haziran  
2007 

 31 Aralık 
2006 

    
Vergi kar�ılı�ı 1.973.158  2.308.222 
Gider tahakkukları 2.930.793  1.055.317 
Di�er -  41.515 
 4.903.951  3.405.054 

 
Kurumlar Vergisi: 
 
�irket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. �irket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ili�kin 
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli kar�ılıklar ayrılmı�tır. 
 
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde 
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerle�ik �irketlerden alınan 
temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri dü�üldükten sonra kalan matrah 
üzerinden hesaplanmaktadır. 
 

2007 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2006:%20). 
 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 Haziran 
dönemi kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a�amasında kurum kazançları 
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2006: %20).  
 

Zararlar, gelecek yıllarda olu�acak vergilendirilebilir kardan dü�ülmek üzere, maksimum 5 yıl ta�ınabilir. Ancak 
olu�an zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda olu�an karlardan dü�ülemez. 
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23. BORÇ KAR�ILIKLARI (devamı) 
 
Kurumlar Vergisi (devamı): 
 
Türkiye’de vergi de�erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla�ma prosedürü bulunmamaktadır. 
�irketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesapdönemine 
sahip olanlarda dönem kapanı�ını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini 
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek de�i�tirilebilirler. 
 
Gelir Vergisi Stopajı: 

  
Kurumlar vergisine ek olarak, da�ıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı �irketlerin Türkiye’deki �ubelerine 
da�ıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. 
Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm �irketlerde %10 olarak 
uygulanmı�tır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
%15 olarak uygulanmaktadır. Da�ıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi 
de�ildir. 

  
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmı� yatırım te�vik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi 
tutarı üzerinden %19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan te�vik belgesiz 
yatırım harcamalarından �irketlerin üretim faaliyetiyle do�rudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir 
kazançtan dü�ülebilir. Yararlanılan te�vik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı 
yapılmamaktadır.   

  
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmı�tır. Ancak, 
�irketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 
yararlanamadı�ı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan 
dü�ülmek üzere sonraki yıllara ta�ınabilir. Bununla birlikte,  ta�ınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 
ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi 
tutarının sonraki dönemlere devri mümkün de�ildir. 

 
 �irketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, ta�ınan yatırım indiriminin 

vergilendirilebilir kazançlarından dü�tükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır. 
Ta�ınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate 
alınacak ve faydalanılamayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır. 

 
 �irket yatırım indiriminden faydalanmadı�ından kurumlar vergisi oranını %20 olarak uygulamı�tır. 
 

Enflasyona Göre Düzeltilmi� Vergi Hesaplaması: 
 
2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna ba�lı olarak amortismanlarının senelik olarak 
yeniden de�erlemeye tabi tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmi� tutarları 
üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı 
Kanun Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve gelecek dönemlerde geçerli olacak 
�ekilde; gerçek enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ula�ması durumunda uygulanması 
gerekmektedir. Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardındaki hükümlerden önemli ölçüde farklılık göstermemektedir. 
2004 yılı için enflasyon belirli kriterleri a�tı�ı için 5024 sayılı kanuna göre �irket enflasyon düzeltmesi yapmı� 
olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yasal kayıtlar için açılı� bakiyesi olarak alınmı�tır. 2005 
yılından itibaren kanunun belirledi�i kriterler gerçekle�medi�i için enflasyon muhasebesi uygulanmamı�tır.  
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23. BORÇ KAR�ILIKLARI (devamı) 
 

 
BORÇ KAR�ILIKLARI 
(UZUN VADEL� YÜKÜMLÜLÜKLER) 

30 Haziran 
2007 

 31 Aralık  
2006 

    
Kıdem Tazminatı Kar�ılı�ı 5.562.274  5.404.072 

  
Kıdem Tazminatı Kar�ılıkları: 
 

Yürürlükteki �� Kanunu hükümleri uyarınca, çalı�anlardan kıdem tazminatına hak kazanacak �ekilde i� 
sözle�mesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülü�ü vardır. Ayrıca, 
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı  ve 25 A�ustos 
1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile de�i�ik 60’ıncı maddesi hükmü gere�ince kıdem tazminatını alarak i�ten 
ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülü�ü bulunmaktadır. 

 
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maa� üzerinden hesaplanmaktadır. �lgili bilanço 
tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 30 Haziran 2007  senesi aylık 2.030,19 YTL tavanı esas alınarak 
hesaplanmı�tır. (31 Aralık 2006: 1.960,69 YTL). 

  
Türkiye’de kıdem tazminatı kar�ılı�ı için fon olu�turma zorunlulu�u olmadı�ından dolayı mali tablolarda 
herhangi bir özel fon ayrılmamı�tır.  
 

Kıdem tazminatı yükümlülü�ü, �irketin çalı�anların emekli olmasından do�an gelecekteki olası 
yükümlülü�ün bugünkü de�erinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalı�anlara Sa�lanan Faydalar”), 
�irketin yükümlülüklerini tanımlanmı� fayda planları kapsamında aktüeryal de�erleme yöntemleri 
kullanılarak geli�tirilmesini öngörür.  Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar a�a�ıda belirtilmi�tir: 
 
Esas varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülü�ün enflasyona paralel olarak artmasıdır. 
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel 
oranı ifade eder. 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda kar�ılıklar, çalı�anların 
emeklili�inden kaynaklanan gelece�e ait olası yükümlülü�ünün bugünkü de�eri tahmin edilerek hesaplanır. 
30 Haziran 2007 tarihi itibariyle kar�ılıklar yıllık %5 enflasyon oranı ve  %11 iskonto oranı varsayımına 
göre, %5,71 reel iskonto oranı ile hesaplanmı�tır (31 Aralık 2006: %5,71 reel iskonto oranı). �ste�e ba�lı 
i�ten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, �irket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da 
dikkate alınmı�tır. 

 
 
  

 
 

2007 

  
 

2006 
Açılı� bakiyesi, 1 Ocak 5.404.072  4.618.997 
Dönem içerisindeki artı�  379.459  498.613 
Ödenen tazminatı  (221.257)  (158.836) 
Kapanı� bakiyesi, 30 Haziran 5.562.274 4.958.774 
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24. ANA ORTAKLIK DI�I PAYLAR/ANA ORTAKLIK DI�I KAR ZARAR 
  
        Yoktur. 
 
25. SERMAYE / KAR�ILIKLI ��T�RAK SERMAYE DÜZELTMES� 
 

30 Haziran  2007 ve 31 Aralık 2006 itibariyle sermaye yapısı a�a�ıdaki gibidir: 
 

 
 
Ortaklar 

 
 

(%) 

  
30  Haziran 

2007 

  
 

(%) 

  
31 Aralık 

2006 
        
Hacı Ömer Sabancı Holding A.�. 43,73  14.257.139  43,73  14.257.139 
International Paper Holding Co. 31,14  10.152.715  31,14  10.152.715 
Union Camp Co. BV 12,59  4.104.423  12,59  4.104.423 
Halka açık kısım 12,54  4.088.223  12,54  4.088.223 
       
Sermaye 100,00  32.602.500  100,00  32.602.500 

 
26. SERMAYE YEDEKLER� 

 

  
30  Haziran 

2007  
31 Aralık 

2006 
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları  90.564.317  90.564.317 

 
27. KAR YEDEKLER� 

 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden olu�maktadır. 
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi ödenmi� sermayenin %20’sine eri�ene kadar, geçmi� 
dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır.  �kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve 
temettülerden sonra, tüm nakdi temettü da�ıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 
    
Halka açık �irketler, temettü da�ıtımlarını SPK’nın öngördü�ü �ekilde a�a�ıdaki gibi yaparlar: 
 
SPK, asgari kar da�ıtım oranını Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık 
Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Da�ıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebli�i”nin 
5’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan oran olan % 20 olarak belirlemi�tir. �irketler, bu da�ıtımın 
genel kurullarında alacakları karara ba�lı olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç 
edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara da�ıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay 
da�ıtılması suretiyle gerçekle�tirilebilecektir. Birinci temettü tutarının mevcut ödenmi�/çıkarılmı� 
sermayenin %5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın da�ıtılmadan �irket bünyesinde 
bırakılabilmesi mümkündür. 
 
30 Haziran  2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle kar yedekleri hesapları a�a�ıdaki gibidir:  

 

  
30  Haziran 

2007  
31 Aralık 

2006 
Yasal yedekler  3.066.357  1.425.439 
Ola�anüstü yedekler  13.957.493  5.290.449 

  17.023.850  6.715.888 
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28. GEÇM�� YIL KAR/ZARARLARI 
 

  
30 Haziran 

2007  
31 Aralık 

2006 
Geçmi� yıl karları  2.510.360  2.510.360 

 
29. YABANCI PARA POZ�SYONU 

 

30 Haziran 2007 USD 

 
 

EUR 
 

GBP 
 Di�er Yabancı 

Paralar 
 Toplam 

YTL 
Hazır de�erler 7.677.460 432.902 37.973 - 10.874.882 
Ticari alacaklar (net)  546.006 730.102 243.837 53.104 2.686.358 
Ticari borçlar (net)  (57.831) (809.404) (3.300) (222.579) (1.729.984) 
  Net para pozisyonu 11.831.256 

 
 
 
31 Aralık 2006 USD 

 
EUR GBP 

 Di�er  
Yabancı 
Paralar 

 Toplam 
YTL 

Hazır de�erler 2.568.107 677.310 49.451  4.999.808 
Ticari alacaklar (net) 471.155 217.516 343.782 610.190 2.149.388 
Finansal borçlar (1.158.300) - - - (1.628.106) 
Ticari borçlar (net) (53.107) (204.949)  (20.860) - (511.620) 
   Net para pozisyonu 5.009.470 

 
30. DEVLET TE�V�K VE YARDIMLARI 
 

Yoktur. 
 

31. KAR�ILIKLAR, �ARTA BA�LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 30 Haziran 
2007 

 31 Aralık  
2006 

    
Verilen teminat mektupları 1.768.155  1.771.183 
 

 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle �irket aleyhine açılmı� ve devam eden davaların toplam tutarı yakla�ık  
574.000 YTL’dir (31 Aralık 2006: 656.000 YTL). �irket bununla ilgili olarak ekli mali tablolarda 410.000 
YTL dava kar�ılık gideri ayırmı�tır (31 Aralık 2006: 475.000 YTL). 

 
32. ��LETME B�RLE�MELER� 
 
 Yoktur. 
 
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
 Yoktur. 
 
34. B�LANÇO TAR�H�NDEN SONRAK� OLAYLAR 

 
Yoktur 
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35. DURDURULAN FAAL�YETLER 
 
 Yoktur. 
 
36. ESAS FAAL�YET GEL�RLER� 
   
         

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
        

Yurt içi satı�lar 108.045.204  56.558.797  94.836.796  51.259.963 
Yurt dı�ı satı�lar 8.164.287  3.265.054  7.201.369  3.048.361 
Satı� iadeleri (384.316)  (204.613)  (265.257)  (159.482) 
Satı� iskontoları  (313.375)  (276.680)  (232.684)  (83.644) 
Satı�ların maliyeti (90.726.480)  (47.137.602)  (78.252.877)  (40.888.722) 
Brüt esas faaliyet karı 24.785.320  12.204.956  23.287.347  13.176.476 

 

Satı�ların maliyeti içerisindeki do�rudan i�çilik ve amortisman giderleri �öyledir: 
 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
        

Do�rudan i�çilik giderleri 4.044.115  2.095.332  6.172.490  4.273.954 
Amortisman giderleri 3.272.440  1.599.384  3.888.666  1.770.672 

 
37. FAAL�YET G�DERLER� 
 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
Pazarlama Satı� ve Da�ıtım Giderleri        

Personel Giderleri 1.800.027  896.827  1.569.143  789.325 
Di�er 5.782.737  3.168.192  5.247.247  2.789.439 
 7.582.764  4.065.019  6.816.390  3.578.764 
Genel Yönetim Giderleri        
Personel Giderleri 6.133.322  3.038.955  5.232.538  2.488.152 
Amortisman Giderleri 884.395  456.115  1.047.434  726.868 
Di�er 3.404.293  1.731.828  3.711.460  2.081.841 
 10.422.010  5.226.898  9.991.432  5.296.861 
          
Faaliyet Giderleri 18.004.774  9.291.917  16.807.822  8.875.625 
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38. D��ER FAAL�YETLERDEN GEL�R/(G�DER) VE KAR/(ZARARLAR) 
            

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
        
Sigorta tazminatından karlar (*) 23.401.569  22.401.569  -  - 
Özkaynak metodu uygulaması sonucu 
olu�an kar         85.487 

 
      213.336 

  
- 

  
235.914 

Temettü geliri 359.760  -  314.790  - 
Muhtelif satı� gelirleri 367.837  275.846  391.132  212.577 
Kambiyo karları 437.655  284.312  2.315.942  2.083.839 
SSK i�göremezlik ödenek gideri 89.928  50.812  52.053  28.580 
Di�er gelirler ve karlar 383.206  273.322  203.785  105.724 
 25.125.442  23.499.197  3.277.702  2.666.634 

 

Di�er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar: 
 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
        
Kambiyo zararları (1.307.882)  (1.007.949)  (1.618.680)  (1.452.957) 
Vakıf ba�ı� kar�ılı�ı (488.375)  (308.375)  (300.000)  (200.000) 
Muhtelif satı�lar maliyeti (217.215)  (40.853)  (273.989)  (142.018) 
Emlak ve belediye vergisi  (53.630)  (53.630)  (67.517)  (61.282) 
Özkaynak metodu uygulaması sonucu 
olu�an kar / (zarar) -  -  (26.478)  - 
Di�er giderler ve zararlar (498.069)  (293.382)  (352.953)  (158.536) 
    (2.565.171)  (1.704.189)  (2.639.617)  (2.014.793) 

  
 (*)�irket’in �negöl fabrikasında 6 A�ustos 2006 tarihinde bir yangın meydana gelmi�tir. Bahsi geçen yangın 

sonucunda �irket’in �negöl fabrikasında bulunan sabit kıymetlerinin tamamına yakını ile stokları zarar 
görmü�tür.  6 A�ustos 2006 tarihi itibariyle tamamen zarar görüp kullanılamayacak durumda olan ve 2006 
yılı mali tablolarında giderle�tirilen sabit kıymetlerin net defter de�eri 12.648.896 YTL, zarar gören 
stokların de�eri ise 5.419.033 YTL’dir. �irket’in sabit kıymet ve stok hasarlarını kar�ılamak üzere yangın 
sigortası ve ayrıca yangın kar kaybı sigortası poliçeleri bulunmaktadır. �irket’in sigorta poliçeleri ili�kili 
kurulu�lardan Aksigorta A.�. ile yapılmı�tır ve �irket Aksigorta A.�.’den toplam olarak 42.869.475 YTL 
sigorta bedeli tazmin etmi�tir. Tazmin edilen tutarın 31.561.522 YTL’si sabit kıymet, 6.486.704 YTL’si kar 
kaybı(1.400.000 YTL’si 2006 yılında ) 4.821.249 YTL’si stok hasarları (4.182.960 YTL’si 2006 yılında) 
için gelir kaydedilmi�tir. 2006 yılı içerisinde yangın ile ilgili olu�an giderler kaydedilmi� ve kar kaybı 
sigortası ile ilgili 1.400.000YTL gelir kaydedilmi� idi. Aksigorta A.�.’den tahsil edilen sigorta 
tazminatından 2006 yılı içerisinde kaydedilen gelir ve giderler dü�üldükten sonra ilgili kısım 2007 yılında 
gelir olarak kaydedilmi�tir. 
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39.   F�NANSMAN G�DERLER� 
         

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
        
Reeskont gelirleri 2.132.277  1.244.839  1.339.162  739.933 
Faiz gelirleri 322.564  141.660  436.025  362.196 
Menkul kıyment satı� gelirleri 116.124  38.503  449.645  116.335 
Reeskont giderleri (368.989)  (210.909)  (285.426)  (174.338) 
Borçlanma giderleri (67.021)  (18.619)  (438.986)  (295.983) 
 2.134.955  1.195.474  1.500.420  748.143 

 
40. NET PARASAL POZ�SYON KAR/ZARARI 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında yüksek enflasyon döneminin 
sona erdi�i; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ili�kin di�er emarelerin de büyük ölçüde ortadan 
kalktı�ı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son 
verilmesine karar verilmi�tir. Bu nedenle, 30 Haziran 2007 tarihli ekli mali tablolarda net parasal pozisyon 
karı/zararı bulunmamaktadır. 
 

41. VERG�LER 
 

 30 Haziran  
2007 

 31 Aralık
 2006

   

Ödenecek kurumlar vergisi:   
Kurumlar vergisi kar�ılı�ı 3.255.838  4.596.891
Pe�in ödenmi� vergi ve fonlar (1.282.680)  (2.288.669)
 1.973.158  2.308.222

 
 1 Ocak – 

30 Haziran  
2007 

 1 Nisan-
30 Haziran 

2007

1 Ocak –
30 Haziran 

2006

1 Nisan-
30 Haziran 

2006
Vergi gideri:   
Cari kurumlar vergisi kar�ılı�ı 3.255.838  2.006.582  1.926.676 1.273.797
Ertelenmi� vergi (gelirleri) / giderleri  3.719.746  3.663.369  (1.400.774) (56.261)
 6.975.584  5.669.951  525.902 1.217.536

            
 1 Ocak – 

30 Haziran  
 2007 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2007 

 1 Ocak – 
30 Haziran 

2006 

 1 Nisan- 
30 Haziran 

2006 
Vergi Kar�ılı�ının Mutabakatı        

        
Vergi öncesi kar 31.475.772  25.903.521  8.618.030  5.700.835 
         Etkin vergi oranı 20%  20%  20%  20% 
Hesaplanan vergi 6.295.154  5.180.704  1.723.606  1.140.167 
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41. VERG�LER (devamı) 
 

Hesaplanan ile ayrılan vergi kar�ılı�ının mutabakatı 
 

Kanunen kabul edilmeyen 
giderlerin vergi etkisi 

        
34.250  

 
31.457 

  
171.638 

  
149.038 

Di�er vergiden muaf gelirlerin vergi 
etkisi (72.523)  (72.425)  (420.167)  (400.102) 
Yapılan düzeltmeler etkisi 718.703  530.215  (949.175)  328.433 
Gelir tablosundaki vergi gideri 6.975.584  5.669.951  525.902  1.217.536 

 
42. H�SSE BA�INA KAZANÇ 
 

2006 ve 2005 yılı için �irket hisselerinin a�ırlıklı ortalama adedi ve birim hisse ba�ına kar hesaplamaları 
a�a�ıdaki gibidir : 

  
 1 Ocak - 

30 Haziran 
2007 

 1 Ocak - 
30 Haziran 

 2006 
    

A�ırlıklı ortalama hisse adedi (1 YTL de�erli hisseye isabet 
eden) 32.602.500 

 
32.602.500 

 
Net kar  24.500.188  8.092.128 
   
Hisse ba�ına kar (1 YTL de�erli hisseye isabet eden) 0,75  0,25 

    
    

 

43. NAK�T AKIM TABLOSU 
 

Nakit akım tablosu mali tablolarla birlikte sunulmu�tur. 
 

44. MAL� TABLOLARI ÖNEML� ÖLÇÜDE ETK�LEYEN YA DA MAL� TABLOLARIN AÇIK, 
YORUMLANAB�L�R VE ANLA�ILAB�L�R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL� 
OLAN D��ER HUSUSLAR  

 
�irket’in Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmı� mali tabloları, 24 
A�ustos 2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmı� ve yayınlanması için yetki verilmi�tir.    
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45. F�NANSAL ARAÇLARLA �LG�L� EK B�LG�LER  
 
(a)  Sermaye risk yönetimi  

 
�irket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili�ini sa�lamaya çalı�ırken, di�er yandan da 
borç ve özkaynak dengesini en verimli �ekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

 
�irket’in sermaye yapısı 6. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla 
25, 26, 27 ve 28 notlarda açıklanan çıkarılmı� sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmi� yıl 
zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden olu�maktadır.  
 
�irket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ili�kilendirilen riskler  �irket’in üst yönetimi 
tarafından de�erlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye 
sınıfıyla ili�kilendirilebilen riskleri de�erlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına ba�lı olanları Yönetim 
Kurulu’nun de�erlendirmesine sunar. �irket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun de�erlendirmelerine 
dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle oldu�u kadar, 
temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır. 
 
�irket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.  

 
(b) Önemli muhasebe politikaları  

 
�irket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalarını 3 numaralı “Uygulanan De�erleme    ilkeleri / 
Muhasebe Politikaları”,  f  “Finansal Araçlar” notunda açıklanmaktadır. 
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45.       F�NANSAL ARAÇLARLA �LG�L� EK B�LG�LER (devamı) 
 
(c) Finansal araçlar kategorileri 
 

 
30 Haziran 2007 Bilanço 

�tfa edilmi� 
de�erlerinden gösterilen 
di�er finansal varlıklar  

 
Krediler ve 
alacaklar  

Satılmaya 
hazır finansal 

varlıklar  

�tfa edilmi� 
de�erlerinden gösterilen di�er 

finansal yükümlülükler  

 
Kayıtlı 
de�er  

 
Rayiç 
de�eri  

 
 

Not 
Finansal varlıklar               
Hazır de�erler 14.530.962  -  -  -  14.530.962  14.530.962  4 
Ticari alacaklar -  61.716.698  -  -  61.716.698  61.716.698  7 
�li�kili taraflardan alacaklar -  2.373.173  -  -  2.373.173  2.373.173  9 
Finansal varlıklar   -  1.059.635  -  1.059.635  1.059.635  16 
              
Finansal yükümlülükler              
Ticari borçlar -  -  -  15.087.422  15.087.422  15.087.422  7 
�li�kili taraflara borçlar -  -  -  1.150.531  1.150.531  1.150.531  9 
              

 
31 Aralık 2006 Bilanço 

�tfa edilmi� 
de�erlerinden gösterilen 
di�er finansal varlıklar  

 
Krediler ve 
alacaklar  

Satılmaya 
hazır 

yatırımlar  

�tfa edilmi� 
de�erlerinden gösterilen di�er 

finansal yükümlülükler  

 
Kayıtlı 
de�er  

 
Rayiç 
de�eri  

 
 

Not 
Finansal varlıklar               
Hazır de�erler 6.671.292  -  -  -  6.671.292  6.671.292  4 
Ticari alacaklar -  52.816.428  -  -  52.816.428  52.816.428  7 
�li�kili taraflardan alacaklar -  3.444.157      3.444.157  3.444.157  9 

Finansal varlıklar -  -  1.066.266  -  1.066.266  1.066.266  16 
              
Finansal yükümlülükler              
Finansal borçlar -  -  -  1.645.803  1.645.803  1.645.803  6 
Ticari borçlar -  -  -                                 9.536.424          9.536.424  9.536.424  7 
�li�kili taraflara borçlar -  -  -  1.889.837  1.889.837  1.889.837  9 
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45.       F�NANSAL ARAÇLARLA �LG�L� EK B�LG�LER (devamı) 
 
(d)     Finansal risk yönetimindeki hedefler  

 
�irket’in finansman bölümü finansal piyasalara eri�imin düzenli bir �ekilde sa�lanmasından ve �irket’in 
faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklü�üne göre analizini gösteren 
�irket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz 
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçe�e uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), 
kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. 

 
(e)      Piyasa riski  

 
Faaliyetleri nedeniyle �irket, döviz kurundaki (f maddesine bakınız) ve faiz oranındaki (g maddesine 
bakınız) de�i�iklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.  
 
�irket düzeyinde kar�ıla�ılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. 
 
Cari yılda �irket’in maruz kaldı�ı piyasa riskinde ya da kar�ıla�ılan riskleri ele alı� yönteminde veya bu 
riskleri nasıl ölçtü�üne dair kullandı�ı yöntemde, önceki seneye göre bir de�i�iklik olmamı�tır.  

 
 (f) Kur riski yönetimi  

 
Yabancı para cinsinden i�lemler, kur riskinin olu�masına sebebiyet vermektedir. 
 
Kur riskine duyarlılık 
 
�irket ba�lıca EUR ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  
 
A�a�ıdaki tablo, �irketin USD, EUR ve �ngiliz Sterlini kurlarındaki %10’luk de�i�ime olan duyarlılı�ını 
göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime �irket içinde raporlanması 
sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında bekledi�i olası de�i�ikli�i 
ifade eder. �irket’in raporlama tarihinde maruz kaldı�ı kur riskine ili�kin duyarlılık analizleri, mali yılın 
ba�langıcındaki de�i�ikli�e göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Negatif tutar 
USD’nin, EUR’nun YTL kar�ısında %10’luk de�er kaybının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. 
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45.   F�NANSAL ARAÇLARLA �LG�L� EK B�LG�LER (devamı) 
 

(f) Kur riski yönetimi (devamı) 
 
 ABD Doları etkisi EURO  etkisi �ngiliz Sterlini  etkisi 
 1 Ocak- 

30 Haziran 
2007 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2006 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2007 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2006 

1 Ocak- 
30 Haziran 

2007 

1 Ocak- 
30 Haziran  

2006 
       

Net dönem 
karı (852.231) 5.641 (i) (49.744) (142.003) (ii) (58.211) (41.483) (iii) 

 
(i) Dönemsonu itibari ile açık olan USD cinsinden alacak ve borçlara ili�kindir. 
(ii) Dönemsonu itibari ile açık olan EUR cinsinden alacak ve borçlara ili�kindir. 
(iii) Dönemsonu itibari ile açık olan �ngiliz Sterlini cinsinden alacak ve borçlara ili�kindir. 
 

E�er YTL, USD, EUR ve �ngiliz sterlini kar�ısında %10 de�er kaybederse tutarlar yukarıdaki tablo ile aynı 
olmakla beraber, gelir tablosundaki artı� etkisini ifade edecek idi. 

           
(g) Kredi riski yönetimi  
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözle�meye ba�lı yükümlülü�ünü yerine getirememesi nedeniyle 
�irket’e finansal bir kayıp olu�turması riski, kredi riski olarak tanımlanır. �irket’in maruz kaldı�ı kredi 
riskleri ve mü�terilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, mü�teriler için belirlenen 
ve �irket yönetimi tarafından 6 ayda bir incelenen ve onaylanan sınırlar aracılı�ıyla kontrol edilmektedir.  
 
�irket’in kredi riski esasen kendi ticari alacaklarına atfedilebilir.  

 
(h)  Likidite risk yönetimi   
 

�irket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin vadelerinin e�le�tirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını 
sa�layarak, likidite riskini yönetir.  
 
Likidite ve faiz riski tabloları  
 
A�a�ıdaki tablo, �irket’in türev niteli�inde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade da�ılımını 
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödenece�i varsayımına göre 
hazırlanmı�tır.  

 

 
1 aydan az 

1 ay - 
3 ay 

3 ay- 
1 yıl 

Bilanço  
de�eri 

     
30 Haziran 2007     
Ticari ve di�er borçlar 11.334.106 3.753.316 - 15.087.422 
�li�kili taraflara borçlar 870.807 279.724 - 1.150.531 
 12.204.913 4.033.040 - 16.237.953 
31 Aralık 2006     
Finansal borçlar - - 1.645.803 1.645.803 
Ticari ve di�er borçlar 7.694.475 1.841.949 - 9.536.424 
�li�kili taraflara borçlar 1.647.713 242.124 - 1.889.837 
 9.342.188 2.084.073 1.645.803 13.072.064 


