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De¤erli Ortaklar›m›z

2006 y›l›nda PET, PTA ve Preform iflinin ‹spanyol
La Seda flirketine sat›lmas› sonras›nda elyaf,
iplik ve polimer üretim faaliyetlerine odaklanan
Advansa Sasa, 2007 y›l› içinde de sektördeki
dinamikleri dikkatli bir flekilde izlemifl, yeniden
yap›lanma faaliyetleri ile gelece¤e haz›rlanmaya
devam etmifl, y›l içinde ortaya ç›kan olumsuz
etkileri asgariye indirmeye çal›flm›flt›r.

2000’li y›llarda, Uzakdo¤u üreticilerinin ihtiyac›n
çok ötesinde artan kapasiteleri, yükselen ham
petrol fiyatlar› ve buna ba¤l› de¤iflen hammadde
maliyetleri, tekstil ürünlerinde kotalar›n kalkmas›
ile Avrupa ve ABD’de artan haz›r giyim ithalat›,
endüstrideki de¤er zincirini olumsuz yönde
etkilemifl, bu faktörlere yurtiçinde YTL’nin devam
eden de¤er art›fl› eklenmifltir.

2007 y›l› bafl›nda 60 USD seviyesinde olan
ham petrol, y›l sonunda 90 USD seviyelerine
t›rmanm›flt›r. Polyester ana hammaddeleri de
ham petrole paralel art›fllar göstermifltir. Y›l
içinde USD karfl›s›nda %18 de¤er kazanan
YTL, %8 oran›ndaki enflasyonla birlikte dikkate
al›nd›¤›nda, YTL baz›ndaki maliyetlerde %25
civar›nda art›fla neden olmufl, bu dezavantaj
iflletmelerde yap›lan iyilefltirme ve verimlilik
art›fllar›yla telafi edilmifltir.

•‹fl Güvenli¤i performans›nda eriflilen noktay›
daha da iyilefltirerek devam ettirme,

•Polyester Polimer alan›nda büyüme ve yeni
özellikli polimer çözümleri gelifltirilmesi,

•Elyaf Ürün portföyü optimizasyonu, iç pazarda
büyüme,

•Di¤er kurulufllarla iflbirli¤i yap›larak polyester
d›fl› yeni ifl alanlar›n›n gelifltirilmesi
olarak özetlenebilecek ana strateji ler
do¤rultusunda 2007 y› l ›  çal ›flmalar›
sürdürülmüfltür.

Tüm çal›flmalar›m›zda, çal›flanlar›m›z›n güvenli¤i ve çevreye duyarl›l›¤›m›z
önceli¤imiz olmaya devam etmifltir.
Sabanc› Toplulu¤u’nu ayr›cal›kl› k›lan ve flirketimizin de her zaman
öncelikli olarak de¤er verdi¤i etik uygulamalar›m›z, hem çal›flanlar›m›z›n
hem de ortaklar›m›z›n ortak paydas› olmufltur.

Advansa’n›n Türkiye’de büyüme alan› olarak seçti¤i Polimer Çözümleri
Bölümü, film ve endüstriyel iplik alanlar›nda müflteri odakl› özel ürün
taleplerini karfl›layarak bafllatt›¤› faaliyetlerini, 2007 y›l› sonunda
Avrupa’n›n en yüksek kapasiteli Batch Polimerizasyon tesisinin montaj
çal›flmalar›n› tamamlayarak sürdürmüfl, farkl› segmentler için polimer
üretim yetene¤ini kazanm›flt›r.

Endüstriyel ‹plik üretiminde kullan›lmak üzere PTA bazl› polimer üretimi
yetene¤i kazan›lmas› amac›yla yat›r›m karar› al›nm›fl, 80.000 ton ilave
kapasite yaratacak olan bu yat›r›m›n 2008 y›l› Eylül ay›nda tamamlanmas›
planlanm›flt›r.

Advansa, elyaf ve iplik ürün gam›nda, özel ve nifl ürünlerin oran›n›
art›rm›fl, 2007 y›l›nda da tekstil sektörü d›fl›ndaki kullan›c› taleplerine
yönelik elyaf üretimi yat›r›mlar›n› bafllatm›flt›r. Bi-component elyaf
üretecek olan 18.000 ton kapasiteli bu tesisin 2008 y›l› 2.yar›s›nda
devreye girmesi planlanmaktad›r.

Çin ve Suudi Arabistan’dan ülkemize yap›lan elyaf ithalatlar›nda haks›z
rekabete sebep olan fiyat uygulamalar› neticesinde, 2006 y›l›nda bu
ülkelere karfl› anti-damping uygulanmas› talebiyle yap›lan baflvuru
2007 y›l› Eylül ay›nda sonuçlanm›fl, Çin’den yap›lan ithalatlar için 8
usdcent/kg, Suudi Arabistan’dan yap›lan ithalatlara da 11 usdcent/kg
anti-damping vergisinin 5 y›l boyunca uygulanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

En modern donan›mlara sahip Adana’daki Ar-Ge tesisleri, sahip oldu¤u
teknolojilerle polyester polimerizasyonu, iplik ve elyaf üretimi konular›nda
komple çözüm önerilerinde bulunmakta, kendi alan›nda tan›nm›fl ve
baflar›l› kurulufllarla önemli stratejik iflbirlikleri yapmaya devam
etmektedir. Gelifltirilen ürünlerin, 2008 y›l›nda devreye girecek yeni
tesislerimizde üretilmesiyle, firmam›zda yarat›lan de¤erin artaca¤›na
inanmaktay›z.

Üstün gayretlerinden dolay› tüm çal›flanlar›m›za, desteklerinden dolay›
tüm müflteri ve tedarikçilerimize ve gösterdikleri itimattan dolay›
hissedarlar›m›za teflekkür eder, 2008 y›l›n›n ülkemiz ve flirketimiz
ad›na hay›rl› bir y›l olmas›n› temenni ederim.

Ziya Engin Tuncay

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Ortakl›¤›n Ünvan› : Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.

Yönetim Kurulu :

Dr. Mehmet Yaflar Atac›k
Yönetim Kurulu Baflkan Yrd.

Görev Süresi:
22.06.2006 - 26.03.2008

Ziya Engin Tuncay
Yönetim Kurulu Baflkan›

Görev Süresi:
22.06.2006 - 26.03.2008

‹smail Teoman Ünsal
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi:
07.05.2007 - 26.03.2008

Denetim Kurulu

Ad›-Soyad› Görev Süresi

Mehmet Sert : 18.04.2007 - 26.03.2008
Volkan Balatl›o¤lu : 18.04.2007 - 26.03.2008
Levent Demira¤ : 18.04.2007 - 26.03.2008
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleflme ve di¤er ilgili mevzuatla tayin ve tespit
edilen yetkilere haizdir.

Ali Do¤an Eserce
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi:
07.05.2007 - 26.03.2008

Tamer Güven
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi:
22.06.2006 - 26.03.2008
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Bünyamin Sar›o¤lu
Dr. Ali Akda¤

Dr. Can Baykam
‹brahim Celal Çelebi

Hüseyin Deflir
Dr. U¤urtan Do¤an

Mehmet Döner
Toker Özcan
Ömer Demir

Hüseyin Kalpakl›
Hilmi Karabulut

Güven Kaya
Mehmet Faruk Okan

‹stemi ‹smail Oral
Ahmet Necip Özen

‹hsan Tunceren
Hakan Uygur

Mehmet Yi¤it Zeytinli
Eyüp Mehmet ‹flleker

Algan Aln›aç›klar

fiirketimizin sermayesinde dönem içerisinde herhangi bir de¤ifliklik
olmam›flt›r.

fi irket imiz 2005, 2006 ve 2007 y › l lar ›nda temettü
da¤›tmam›flt›r.         

Ortak Ünvan› Kat›l›m %

Advansa BV 51,00

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

fiirketimiz, faaliyet gösterdi¤i Polyester ‹plik ve Elyaf sektöründe
Türkiye’de kurulu üretim kapasitesinin önemli bir k›sm›n›
karfl›lamaktad›r. fiirketimizin polyester kapasitesi yaklafl›k 277.000-
ton/y›l’d›r. Ayr›ca fiirketimiz bünyesinde kurulu DMT Tesisi ile
entegrasyonda; Hammadde kullan›m›n› DMT öncesi petrokimya
maddeleri olan Paraksilen ve Methanol’e kadar götürmüfl ve bu
suretle büyük döviz tasarrufu gerçeklefltirmifltir. Bu tesisimizin y›ll›k
üretim kapasitesi 280.000 -ton/y›l’d›r.

fiirketimiz Yönetim Kurulu’nun 05.03.2007 tarih ve 03 no’lu
toplant›s›nda, fiirketimiz Esas Sözleflmesi’nin “‹ntifa Senetleri” bafll›kl›
11’inci ve “Net Kar›n Da¤›t›m›” bafll›kl› 31’inci maddelerinin tadil
edilmesine karar verilmifl; gerekli izinler al›nd›ktan sonra 2006 Ola¤an
Genel Kurulu’nda onaylanm›flt›r.

Genel Müdür
Org. San. Tek. ‹fll. ve Ar-Ge Tes. Direktörü
Projeler Direktörü
‹flletmeler Direktörü
Elyaf ve ‹plik Pazarlama Direktörü
‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Mali ‹fller Direktörü
Strateji ve ‹fl Gelifltirme Direktörü
Bilgi Sistemleri ve Haberleflme Grup Müdürü
Filament ‹flletmeleri Müdürü
Yard›mc› ‹flletmeler ve Geri Kazan›m Tesisleri Müdürü
Elyaf Üretim Müdürü
DMT Üretim Müdürü
‹flçi Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve Çevre Müdürü
Site Mühendislik Müdürü
Sat›nalma ve Lojistik Müdürü
Polimerizasyon ve Amorf Cips Müdürü
Planlama ve Malzeme Yönetimi Müdürü
‹ç Denetmen
Mali Analist



0 2007 FAAL‹YET RAPORU6

Yat›r›m Faaliyetleri

fiirketimizin yeni ana ifl kollar›ndan olan Polyester Polimer Çözümleri
stratejileri do¤rultusunda özellikli ürünlerin üretimini sa¤layacak yeni
bir Batch Polimer tesisi yat›r›m› yap›lm›flt›r. Tesis; Çin menfleli
mühendislik, ekipman ve malzeme tedariki yönüyle Advansa Sasa için
bir ilk niteli¤i tafl›maktad›r. Tesis Ocak 2008’de devreye al›nm›flt›r.

Polimer iflletmelerimizden gelen safl›¤› düflük MEG ürününü saflaflt›rarak
iflletmelere geri gönderen MEG distilasyon ünitesinde proses kolonu
dibinde aç›¤a ç›kan kat› at›klar›n bünyesinde bulunan MEG’in de geri
kazan›lmas› için bir iyilefltirme projesi yap›lm›flt›r. Proje, Alman bir
mühendislik firmas›yla beraber yürütülmüfl ve film buharlaflt›rma
teknolojisi kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, tesisin çok eski bir teknolojiye sahip
olan kontrol sistemi, tamam›yla bilgisayar tabanl› DCS kontrol sistemine
dönüfltürülmüfltür.

fiirketimizin yeni ana ifl kollar›ndan olan Polyester Polimer Çözümleri
stratejileri do¤rultusunda üretti¤imiz özel polimer ürünlerini, müflterilerin
ihtiyaçlar› do¤rultusunda SSP (Solid State Polycondensation)
prosesinden geçirmek amac›yla, Avusturya menfleli Starlinger
firmas›ndan finansal kiralama yöntemiyle Paket SSP tesisi al›nm›fl ve
tesis çal›fl›r duruma getirilmifltir. Tesisimiz, halihaz›rda müflterilerin
ihtiyaçlar›na cevap vermektedir.

At›k Su Ar›tma tesisimizden aç›¤a ç›kan biyogazdan buhar elde etmek
amac›yla bir Türk kazan üreticisinden buhar kazan› temin edilmifl ve
montaj› tamamlanm›flt›r. Söz konusu kazan, 2008 y›l›n›n Ocak ay›
içerisinde faaliyete geçmifltir.

Üretim ve Sat›fl Faaliyetleri

Üretim faaliyetleri

Ana ürün gruplar›m›zdaki üretim miktarlar› bir önceki y›l ile karfl›laflt›rmal›
olarak afla¤›da verilmifltir.

2007 (ton) 2006 (ton)

Dmt 190.720 164.860
Tekstil Cipsi 50.031 40.784
Polyester Elyaf 100.213 97.775
Polyester ‹plik 19.759 19.249
Poy 39.355 35.649
Tops 3.740 3.683

SATIfi M‹KTARI (*)

‹HRACAT (*)

(*) Tablolar›n karfl›laflt›r›labilir olmas› amac›yla,
2006 y›l› Haziran ay›nda sat›lan Pet Resin ve
Pet Preform bölümlerine ait sat›fllar dikkate
al›nmam›flt›r.
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Kapasite bilgileri

Petrokimya niteli¤inde olan DMT Tesisimizde, hammaddeler Paraksilen
ile Metanol’den bafllayarak DMT üretilmektedir. ‹flletmelerin ihtiyac›
olan DMT s›v› olarak, bir üçüncü hammadde olan Mono Etilen Glikol
ile ifllenmek üzere Polimerizasyon tesislerine sevk edilmekte ve burada
s›v› polimer elde edilmektedir. Bu iflletmemizde 280.000 ton/y›l DMT
kapasitesi mevcuttur. DMT esasl› polimerizasyon kapasitesi ise 234.010
ton/y›l’d›r.

Bunu takiben, Elyaf, ‹plik ve Tekstil Cipsi Tesislerimize aktar›lan Polimerin
ifllenmesi sonucu Tow, Kesik Elyaf, Poy, ‹plik ve Tekstil Cipsi üretilmektedir.
Tow, Tops tesisinde ifllenerek Beyaz ve Boyal› Tops elde edilmektedir.
128.260 ton/y›l Elyaf, 4.500 ton/y›l Tops,  51.300 ton/y›l Poy,
24.454 ton/y›l ‹plik ve 92.750 ton/y›l Tekstil Cipsi kapasitesi mevcuttur.

Poy üretimimizin bir bölümü iplik iflletmesinde Düz ve Tekstüre ‹plik
fleklinde ifllenerek piyasaya arz edilmektedir. Tow ve Poy üretiminin
içeride ifllenmeyen miktarlar› da piyasaya sürülmektedir.

Sat›fl Faaliyetleri

Toplam Net Sat›fllar (*)

Y›llar Tutar (Bin YTL) Bir Önceki Y›la
Göre De¤iflim Oran›

2007 451.189 %11
2006 405.313 -%1

(*) Tablolar›n karfl›laflt›r›labilir olmas› amac›yla, 2006 y›l› Haziran ay›nda
sat›lan Pet Resin ve Pet Preform bölümlerine ait sat›fllar dikkate
al›nmam›flt›r.

Ana ürün gruplar›m›zdaki sat›fl miktarlar› bir önceki y›l ile karfl›laflt›rmal›
olarak afla¤›da verilmifltir.

2007 (ton) 2006 (ton)

Dmt 6.228 4.024
Tekstil Cipsi 41.884 29.312
Polyester Elyaf 94.054 95.817
Polyester ‹plik 19.390 18.490
Poy 19.735 20.999
Tops 3.477 3.715

‹PL‹K SATIfiLARI

ELYAF ve TOPS
SATIfiLARI

POY
SATIfiLARI

TEKST‹L C‹PS‹
SATIfiLARI
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Ar-Ge grubunun amac›; iflletmelerdeki mevcut kalite ve
performans› art›ran ve üretim maliyetlerini düflüren proses
ve teknolojiler gelifltirmek, pazarlama ve sat›fl bölümlerinin
isteklerine uygun yeni ürünleri gelifltirmek, müflteri
memnuniyetini art›r›c› faaliyetlere önderlik yap›p fiirket’in
ileriye dönük büyüme ve karl›l›¤›n› art›r›c› faaliyetlere katk›da
bulunmak ve rehberlik yapmakt›r.

2007 y›l›, Tekstil grubu Ar-Ge aç›s›ndan verimli bir y›l
olmufltur. Y›l içerisinde Adana Sasa’da kurulu olan Ar-Ge
merkezinde sekiz Ar-Ge mühendisi ve Almanya Uentrop’ta
ise çok uluslu üç Ar-Ge mühendisi sürekli olarak projelerde
çal›fl›rken, dokuz teknik eleman ise Uygulama Araflt›rmas›
ve Sat›fl Teknik Deste¤i görevinde çal ›flm›flt›r.

2005 y›l›nda baflar›yla devreye al›nan Advansa Tech-Lab
Sürekli Polimerizasyon (CP) ünitesinde, Adana Ar-Ge
tesislerinde y›l boyunca hammadde denemeleri yap›lm›flt›r.

Polyester cipslerinin safl›k ve  performans tespiti için filtre
bas›nç test ekipman› devreye al›n›p 2007’de kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.

Yaklafl›k 2 ton/gün kapasiteli masterbatch besleme
ekipmanl› SPM 11/12 filament test pozisyonlar› montaj›
2007 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Böylelikle daha esnek, daha
h›zl› ve düflük maliyetli filament denemeleri yap›larak ürünlerin
ticari hale getirilmesi süreci daha da h›zland›r›lm›flt›r.

Filament projelerinde yüksek kar oran›na sahip özel ürünler
ticari hale getirilmifltir. Sat›fl fiyatlar›n›n yüksekli¤i nedeni
ile özel  filament ürünlerden daha fazla kar elde etmek
mümkündür. Antibac Filament, PBT esasl› POY, Thermocool
(R) Filament belli bafll› filament projelerindendir.

3,6 ton/gün kapasiteli bi-component ve 5,8 ton/gün
kapasiteli monokomponent elyaf test pozisyonlar› kullan›larak
bi-component, antibacterial, low pill ve crimpless tow elyaf
ürünleri ticari hale getirilmifltir. Bi-component projesi
kapsam›nda yaklafl›k 67.000 Euro Tübitak yard›m› al›nacakt›r.
Antiblister Elyaf projesi 2008 y›l› içerisinde ticarilefltirilecektir.

Ar-Ge Proje faaliyetlerinin yan›s›ra, Adana’da bu projeler
için faydalan›lan çok amaçl› teknik kütüphane ve Elyaf Yüzey
Araflt›rma ve Finifl Laboratuvarlar› y›l içerisinde sürekli
faaliyet göstermifltir.Y›l içinde kurulan yeni DSC (Differential
Scanning Calorimeter) cihaz› gerek Ar-Ge bölümüne gerekse
iflletmelere hizmet vermifltir.

Ürün gelifltirmeler alan›nda  markalar›m›z olan Thermolite®,
Coolmax®, Securelle®, Climarelle ®  için yeni nitelikli elyaf
ve iplikler, polimer alan›nda parlakl›¤› farkl›, yanmas›
geciktirilmifl  türlerinin gelifltirilmesinin yan›s›ra standart
ürünlerimizi daha karl› özel tiplere yönlendirme aç›s›ndan
mikro ve multi flamanl› iplikler, mikro elyaf, hollow elyaf,
yüksek mukavemetli siyah elyaf, antimikrobiyel elyaf ve
iplikler, daha düflük tüylenmeli elyaflar, anti-alerjik elyaflar,
i¤neli ba¤lama için ve jeotekstil için elyaf tipleri ile CP’lerden
kal›n denyeli dolgu elyaflar› üretimi prosesi gelifltirilmifltir.
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Ayr›ca elyaflar›m›z›n yüzeysel performanslar›n› art›r›c› ileri
teknoloji ya¤lar gelifltirilmifl ve tüm elyaf ya¤lar› çevreye
zarar verebi lecek katk › lardan ar ›nd›r › lm›flt ›r .

Ar-Ge taraf›ndan son üç y›lda gelifltirilmifl olan tekstil
ürünlerinden Advansa Sasa’da 2007 y›l› içerisinde  51
milyon Euro civar›nda ciro elde edilmifltir.

Pazar pay›n›n artmas› nedeniyle Almanya tesislerimizde
üretilen  baz› ürünlerin Adana tesislerimizde de üretimine
bafllanm›flt›r. Bu yeterlilik ile üretim miktar›nda art›fl,
maliyetlerde düflme ve Adana iflletmelerinde özel tiplere
geçifl sa¤lanacakt›r. Yüksek performans nonwoven projesi
tamamlanm›fl ve Tübitak taraf›ndan 26 Bin YTL destek
sa¤lanm›flt›r.

Grup, baz› çal›flmalar› için dünyadaki sayg›n ve önemli
çeflitli araflt›rma laboratuvarlar›, üniversiteler, mühendislik
firmalar› ile iflbirli¤ine gitmifltir. Böylece daha üretken ve
rekabetçi bir ortamda yenilikçi fikirlere daha aç›k olarak
büyüme amaçlanm›flt›r.

Otomotiv segmentinde daha h›zl›, esnek ve hassas olmay›
hedefleyen yeni bir örgütsel yap›lanma ile stratejik otomotiv
müflterilerimizle yap›lan çeflitli gelifltirme çal›flmalar›n›n
sonucunda, 2007 y›l›nda masterbatch ve renkli POY
üretme hedefleri gerçeklefltirilmifltir.

2007 y›l› genel olarak özel polyester hammadde PPS
grubu için gelifltirilen ürünlerin uygulama alanlar›n›n
geniflletilmesi ve dolay›s›yla üretim hacminin art›r›lmas›na
yönelik çal›flmalar›n a¤›rl›k kazand›¤› bir y›l olmufltur. 2006
ve 2007 y›llar›nda gelifltirilen özel ürünlerin üretilebilece¤i
yüksek teknolojiye sahip Batch Polimerizasyon Tesisinin
teknolojisi belirlenerek dizayn çal›flmalar› yap›lm›fl ve tesisin
kurulmas› tamamlanm›flt›r. Advansa'n›n özel polimer
çözümleri gelifltirme hedefine paralel olarak esnek üretim
kabiliyetine sahip olan bir Kat› Hal Polimerleflme Tesisi
(SSP) devreye al›nm›flt›r. Yeni kurulan Batch Polimerizasyon
ve Kat› Hal Polimerleflme Tesislerinde Ar-Ge 'de gelifltirilen
özel çözümlerin büyük ölçekli olarak üretim çal›flmalar›na
h›zla bafllanacakt›r.

Ayn› zamanda tüm bu faaliyetler fiirketin, gelece¤in ürünleri
ve teknolojisini tasarlayarak bilgi üreten ve satan bir yap›ya
eriflip, üretti¤i bilgiden kar edecek bir flekle geçme sürecini
h›zland›rmaktad›r.
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Proses kazalar›n›n, tehlike potansiyeli tafl›yan durumlar›n
ve ö¤retici olaylar›n raporlanmalar›nda önemli art›fllar
kaydedilmifl; böylelikle kazalar›n ve kaza ile sonuçlanabilecek
potansiyel durumlar›n paylafl›lmas›na verdi¤imiz önem
ispatlanm›fl, bu kazalar›n kök nedenleri ve tekrar
yaflanmamas› için yap›lmas› gerekenler çal›flanlarla
paylafl›lm›flt›r.

She ‹ç Denetimleri

2007 y›l› içerisinde, yine eski y›llarda oldu¤u gibi iflletmelerin
SHE bölümü taraf›ndan haz›rlanan bir plan çerçevesinde
denetlenmesine devam edilmifltir. Bu plana göre iflletmeler
ayda iki defa farkl› iki ekip taraf›ndan denetlenmifltir. Bunun
d›fl›nda, komiteler taraf›ndan konulu ve kontrol listesi
kullan›larak yap›lan denetimler ve iflletme içi denetimler de
müdürlükler inisiyatifinde devam etmifltir. Bu sene ayr›ca
geçen y›llardan farkl› olarak yap›lan büyük müteahhitlik
çal›flmalar› (B. Polimer, Biyogaz Kazan› ve MEG Distilasyonu
yeni tesis yat›r›mlar›) için özel iç denetim plan› haz›rlanarak
uygulanm›fl ve böylece müteahhit çal›flmalar›n›n daha
emniyetli hale getirilmesine çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca 2007 y›l›nda,
Advansa bünyesinde oluflturulan ekiplerle yat›r›mlar›
tamamlanan ve mevcut iflletmelerimizin özgün ve dönemsel
PHA ça l ›flmalar ›  (Proses Teh l i ke  Ana l i z ler i )
gerçeklefltirilmifltir. fiirketimizin ‹skenderun ve Hac› Sabanc›
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki di¤er sitelerine de SHE
konular›nda denetim ve dan›flmanl›k hizmetleri verilmeye
devam edilmifltir. Sabanc› Holding koordinasyonunda GRC
firmas› denetmenleri taraf›ndan fabrikam›za gerçeklefltirilen
“Kay›p Önleme” denetimi de baflar›l› flekilde yürütülmüfltür.

Projeler

Ana yang›n projesi ikinci faz› olan Adana, Misis ve ‹skenderun
iflletmelerinde kapal› alanlara alg›lama sistemleri konulmas›
ve iflletme sahalar›na da yang›n alarm sistemi kurulmas›
çal›flmas› tamamlanm›fl, sistem her üç tesiste aktif hale
gelmifltir.

2007 y›l› Haziran ve Aral›k aylar›nda planl› bak›m durufllar›
gerçeklefltirilmifl ve bu süreçte yasal ekipman testleri de
dahil bak›m çal›flmalar› planland›¤› flekilde, zaman›nda ve
kazas›z tamamlanm›flt›r.

Çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için ‹fl
Yeri Sa¤l›k Birimi (‹SB) ile Meslekte Sa¤l›k Komitesi ortak
çal›flarak, çeflitli konularda iyilefltirmeler gerçeklefltirmifltir.
Hepatit B taramas›, Tetanos, Grip ve Hepatit B afl›lamalar›na
(risk alt›ndaki çal›flanlara fiirket imkanlar›yla) devam edilmifltir.
‹flletmelerde gürültü ölçümleri yenilenmifl ve gürültü
haritalar›n›n haz›rlanmas›na devam edilmifltir. ‹çme ve

kullanma sular›n›n bakteriyolojik analizleri, riskli ifllerde
çal ›flanlar›n portörlük muayeneleri yap› lm›flt ›r .

Yasal Çal›flmalar ve Di¤erleri

Advansa Sasa Adana fabrikas› ‹S‹G kurullar› toplant›lar›na
devam edilmifl, al›nan kararlar uygulanm›flt›r. ‹fl Teftifl Kurulu
müfettiflleri taraf›ndan fabrikam›zda yürütülen teftifllerde
eksiklikle karfl›lafl›lmam›flt›r.

Tüm çal›flanlar›m›z›n periyodik sa¤l›k kontrolleri (iflitme ve
solunum fonksiyon testi, genel sa¤l›k taramalar›) ve acil
müdahaleleri, ‹flyeri Ortak Sa¤l›k Birimi’mizde yap›lm›flt›r.

Yasal olarak gerekli olan bak›m ve kontroller (yang›n
müdahale ekipmanlar›, kald›rma ve iletme makineleri,
emniyet vanalar›, bas›nçl› kaplar, kapal› kap gaz ölçümleri
vb.) tamamlanm›flt›r.

At›k Su Ar›tma Tesisi Anaerobik Sistemi’nin devreye al›nmas›
sonras›, yap›lan analizlerin uygun ç›kmas›yla at›k su ç›k›fl›
için Deflarj ‹zni al›nm›flt›r.

Fabrikam›z›n emisyon noktalar›ndan ölçümler yap›lm›fl,
sonuçlar limitlerin alt›nda ç›km›flt›r.  Emisyon izni al›nmas›
amac›yla haz›rlan›p ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü’ne yap›lan
baflvuru sonras›, izin al›m›yla ilgili çal›flmalar devam etmifltir.

Çevreye duyarl› bir fiirket olarak, çevre konusunda sürekli
iyileflme ve geliflmenin sa¤lanmas› için, hedeflerimiz ve
planlar›m›z do¤rultusunda faaliyetlerimiz devam etmifl; at›k
su ar›tma tesisimizin etkin çal›flt›r›lmas› neticesiyle biyogaz
üretimi gerçeklefltirilmifltir. Ar›tma tesisinde üretilen biyogaz›n
enerjiye dönüfltürülerek iflletmelerde buhar olarak
kullan›labilmesi için kazan yat›r›m› gerçeklefltirilmifltir.
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1) KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi. (Bundan böyle fiirket
diye an›lacakt›r) 01 Ocak 2007 - 31 Aral›k 2007 döneminde
Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›nlanan
“Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ne uymaktad›r ve uygulamaktad›r.

2) PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹fiK‹LER B‹R‹M‹         

fiirketimiz Mali ‹fller Direktörlü¤ü bünyesinde, pay sahipleri
ile iliflkiler birimi oluflturulmufltur. Bu birim iki kifliden
oluflmakta ve bafl›nda Mali ‹fller Direktörü Mehmet Döner
bulunmaktad›r. Bu birimdeki di¤er personel ise SPK ve
Hissedarlar ‹le ‹liflkiler fiefi Ali Bülent Y›lmazel’dir. Söz
konusu kiflilere ait iletiflim bilgileri afla¤›dad›r:        

Bu birim, 2007 y›l› içerisinde fiirket Pay Defterinin sa¤l›kl›,
güvenli ve güncel bir flekilde tutulmas›n› sa¤lam›fl, pay
sahiplerinin hisse senedi de¤iflim ifllemlerini yürütmüfl,
2006 y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul çal›flmalar›n› mevzuata,
Esas Sözleflme’ye ve di¤er fiirket içi düzenlemelere uygun
olarak yürütmüfl, Genel Kurul toplant›s›nda ve öncesinde
pay sahiplerinin yararlanaca¤› dökümanlar›n haz›r
bulunmas›n› sa¤lam›fl, Genel Kurul sonras›nda oylama
sonuçlar› ile ilgili raporlar› pay sahiplerine göndermifl, 2006
y›l› faaliyet raporunu haz›rlam›fl ve fiirketimizin Sermaye
Piyasas› Mevzuat› uyar›nca kamuyu ayd›nlatma
yükümlülükleri çerçevesinde özel durum aç›klamalar› ve
mali tablolar›n ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na bildirim
ifllemlerini yürütmüfltür. Bunlar›n haricinde, yap›lan özel
durum aç›klamalar› ile ilgili SPK taraf›ndan istenen ilave
bilgi ve belge taleplerini karfl›lam›flt›r. Dönem içerisinde
birime yaklafl›k 12 adet hisse senedi de¤iflim ve 75  adet
faaliyet raporu talebi olmufl, tüm bu talepler birim yetkilileri
taraf›ndan karfl›lanm›flt›r.

3) PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ

KULLANIMI

Dönem içerisinde pay sahipleri fiirketimizden geçmifl
dönemlere ait faaliyet raporu talebinde bulunmufltur. Pay
sahiplerinin söz konusu talepleri ivedilikle de¤erlendirilmifl

ve kendilerine fiirket merkezi ve flubelerden posta arac›l›¤›yla
bu bilgiler ulaflt›r›lm›flt›r.

fiirketimiz taraf›ndan Sermaye Piyasas› Mevzuat› uyar›nca
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na özel durum
aç›klamalar› kapsam›nda bildirimler yap›lm›fl ve bu flekilde
mevcut ve potansiyel yat›r›mc›lar›n bilgilendirilmesi
sa¤lanm›flt›r.

fiirket Esas Sözleflmesi’nde, Özel Denetçi atanmas› bir hak
olarak düzenlenmemifltir. 2007 y›l›nda pay sahiplerinden
bu konuda bir talep al›nmam›flt›r.

4) GENEL KURUL B‹LG‹LER‹

2007 y›l›nda, 18.04.2007 tarihinde bir adet Ola¤an Genel
Kurul toplant›s› yap›lm›flt›r. Ola¤an Genel Kurul toplant›s›na
toplam oylar›n % 51’i oran›nda hisseyi temsil eden pay
sahipleri kat›lm›flt›r. Bu toplant›lara davet Türk Ticaret
Kanunu Hükümleri ve fiirket Esas Sözleflme hükümlerine
uygun olarak yap›lm›flt›r. Ola¤an Genel Kurul toplant›s›
tarihinden önceki 15 gün süresince Bilanço, Gelir Tablosu,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu fiirket
merkezinde ortaklar›n incelemesine haz›r bulundurulmufltur.
Genel Kurul Toplant›lar›nda gündemde yer alan konular
tarafs›z ve ayr›nt›l› bir flekilde, aç›k ve anlafl›labilir bir
yöntemle aktar›lm›fl; pay sahiplerine eflit flartlar alt›nda
düflüncelerini aç›klama ve soru sorma imkan› verilmifl ve
sa¤l›kl› bir tart›flma ortam› yarat›lm›flt›r. Genel Kurul toplant›
tutanaklar› fiirket merkezinde pay sahiplerine sürekli aç›k
tutulmaktad›r.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan önemli nitelikteki kararlar
Genel Kurul’da pay sahiplerinin onay›na sunulmaktad›r.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin yasal uyumu sa¤land›¤›nda
de¤iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki
kararlar da Genel Kurul’da pay sahiplerinin onay›na
sunulacakt›r.

5) OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Esas Sözleflmede imtiyazl› oy hakk› bulunmamaktad›r. Esas
Sözleflmemizde, mevcut ortakl›k yüzdelerinde ve ortakl›k
yap›s›nda birikimli oy hakk› tan›nmas›n›n fiirketin ahenkli
yönetim yap›s›n› bozaca¤› düflüncesiyle bir düzenleme
yap›lmam›flt›r.

Bu konu, ilgili yasalarla düzenlenip az›nl›¤›n birikimli oy
hakk›n› kötüye kullan›m› engellendi¤inde Genel Kurul
taraf›ndan de¤erlendirmeye al›nacakt›r.                        

Ad›-Soyad›

Mehmet Döner

Ali Bülent
Y›lmazel

Ünvan

Mali ‹fller
Direktörü
SPK ve

Hissedarlar ile
‹liflkiler fiefi

Telefon

322 441 01 88

322 441 00 53
/ 2384

E-mail

mehmet.doner
@advansa.com

bulent.yilmazel
@advansa.com
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6) KAR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KAR DA⁄ITIM ZAMANI

fiirketimizin kar pay› da¤›t›m politikas›, ortaklara da¤›t›labilir
kar›n %30’u oran›nda nakit kar pay› da¤›tmakt›r.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki
projelere ve fonlar›n durumuna göre Yönetim Kurulu
taraf›ndan her y›l gözden geçirilir.

fiirketimiz, bu kar da¤›t›m politikas›n› 2006 y›l› içerisinde
yap›lan özel durum aç›klamas› ile kamunun ve yap›lan 2005
y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda ortaklar›n bilgisine
sunmufltur.

Kar da¤›t›m› mevzuatta öngörülen süreler içerisinde genel
kurul toplant›s›n› takiben en k›sa sürede yap›lmaktad›r.

7) PAYLARIN DEVR‹

fiirket Esas Sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan bir hüküm
yer almamaktad›r.

8) fi‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI

fiirketimize ait yaz›l› bir bilgilendirme politikas› mevcut
olmamakla birlikte mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler,
belirlenen süreler dahilinde özel durum aç›klamalar› ve mali
tablo bildirimleri kapsam›nda kamuya duyurulmak üzere
‹MKB’ye gönderilmektedir. Bu ifllemler SPK ve Hissedarlar
ile ‹liflkiler Birimi taraf›ndan yürütülmektedir.           

9) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2007 y›l› içerisinde Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
düzenlemeleri çerçevesinde ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›’na 21 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. Bu
aç›klamalardan iki adedi SPK’n›n ek aç›klama iste¤i üzerine
yap›lm›flt›r. Söz konusu aç›klamalar, zaman›nda yap›lm›fl
olup SPK ve ‹MKB taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r.
fiirketimiz hisse senetleri yurt d›fl› borsalarda kote de¤ildir.

10) fi‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇER‹⁄‹      

fiirketimize ait internet sitesi (www.advansa.com), SPK’n›n
10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant›s›nda al›nan
kararlara istinaden Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümünü içerecek
flekilde yap›land›r›lm›flt›r.

11) GERÇEK K‹fi‹ N‹HA‹ HAK‹M PAY SAH‹B‹/

SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI

fiirketimizde gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur.

12) ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN

K‹fi‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI

‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiflilerin listesi, her y›l
haz›rlanan  faaliyet raporu ile fiirketimiz ortaklar›na

duyurulmakta olup; kullan›ma aç›lan  web sayfas› arac›l›¤›yla
kamuyla da paylafl›lm›flt›r. fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri,
Denetçileri ve Üst Yönetim, yap›lan özel durum aç›klamalar›
ile kamuya duyurulmufltur.

13) MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

Çal›flanlar için bilgilendirme toplant›lar› düzenlenmekte ve
oluflturulan veri taban›, bilgi paylafl›m› için kullan›lmaktad›r.
Sendikalar ile toplant›lar arac›l›¤›yla bilgi paylafl›m› ve görüfl
al›flverifli yap›lmaktad›r. Potansiyel yat›r›mc›lar›n
bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde
yap›lan özel durum aç›klamalar›, periyodik mali tablo bildirimleri
ve her y›l haz›rlanan faaliyet raporlar› kullan›lmaktad›r. Ayr›ca
çeflitli devlet kurulufllar› ve özel sektör kurulufllar› taraf›ndan
düzenlenen anketler ile istenen bilgiler kamuya duyurulmaktad›r.

14) MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI

Çal›flanlar›n yönetime kat›l›m›, fiirket içinde yap›lan periyodik
toplant›lar vas›tas›yla ve y›ll›k hedef belirleme ve performans
de¤erlendirmesi toplant›lar› ile yap›lmaktad›r. Ayr›ca çal›flanlar,
yönetime ve çal›flma arkadafllar›na geri bildirim vermekte
ve sonuçlar çeflitli yönetim toplant›lar›nda ele al›narak gerekli
de¤iflimler için aksiyon planlar› oluflturulmaktad›r. Bu
yaklafl›mlar ile çal›flanlar›n fiirket’in etkin yönetimini temini
için gerekli kat› l ›m ve katk› lar› sa¤lanmaktad›r.

15) ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI

fiirketimizde ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü taraf›ndan
yürütülmekte olan ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›, fiirket
çal›flanlar›n›n;

 fiirket hedeflerine ba¤l›l›klar› ve katk›lar›,
 Müflteri ihtiyaçlar›n›n çözümüne yönelik odaklanmalar›,
 Ve ifllerine olan ilgileri

ile baflar›s›na esas teflkil eden kilit varl›¤› oldu¤u ana
politikas›na dayanmaktad›r.
‹nsan Kaynaklar› vizyonumuz, önümüzdeki befl y›l içinde
fiirketimizi global rekabette baflar›l › k› lmak için;

 ‹fl Sa¤l›¤›, ‹fl Güvenli¤i ve Çevre felsefemizle flekillenmifl,
 Çal›flanlar›m›z›n çal›flmaktan gurur ve mutluluk duyacaklar›,
 Çal›flma bar›fl›n›n tamamen sa¤land›¤›,
 Karfl›l›kl› sayg›ya dayanan

çal›flma ortam›m›z›n gelifltirilerek daha etkin hale

getirilmesidir.
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fiirketimiz ‹nsan Kaynaklar› Birimi, iflgücü maliyetlerinin
düflürü lmes ine yöne l i k  strate j i  ve  p lan lar ›n
gerçeklefltirilmelerine yard›mc› olacak flekilde üst yönetim
ile aktif olarak iflbirli¤i içerisindedir.

‹nsan Kaynaklar› Birimi, fonksiyonel süreç veya sistemler
arac›l›¤›yla ifl ile fonksiyon strateji ve planlar›n›n h›zl›, sürekli
ve çal›flma bar›fl› içinde gerçeklefltirilmesini sa¤lamaktad›r.
Kadro oluflturulmas›nda, ifle al›mlarda, geliflim ve
organizasyon planlamas›nda önemli kararlar al›n›rken, bu
kararlar›n ilerideki sabit masraf hedeflerine ve fiirket
bütçesine uygun olmas›na dikkat edilmektedir.
fiirketimizde yürütülmekte olan bafll›ca ‹nsan Kaynaklar›
Süreçleri; Çal›flma (Endüstri) ‹liflkileri, Çal›flan ‹liflkileri, ‹fl
Tan›m› ve ‹fl De¤erleme, Seçme ve ‹fle Al›m, Ücret Yönetimi,
Kariyer Gelifltirme, Performans De¤erlendirme, E¤itim ve
Gelifltirme, Organizasyon Baflar› Plan›, Organizasyon
Gelifltirme, ‹nsan Kaynaklar› Araflt›rma ve Bilgi Sistemleri,
‹dari ‹fller ve Güvenliktir.

fiirketimizde Entegre ‹nsan Kaynaklar› Süreçleri paralelinde
‹fl Aileleri ve Grade (Kademe) Sistemi uygulanmaktad›r.
‹nsan Kaynaklar› Birimi, ifle al›m sürecinde ve sonras›nda
kiflilerin fiirkette devam›n› ve geliflmesini sa¤layarak tüm
ifl ihtiyaçlar›n› karfl›layan rekabetçi, uygun ve fleffaf  ‹nsan
Kaynaklar› fonksiyonlar›n› yerine getirmede proaktif olmas›n›
amaçlamakta ve konuyla ilgili uygulamalarda eflit koflullardaki
kiflilere eflit f›rsat sa¤lanmas› ilkesini benimsemektedir.
fiirketimizde, tüm Sabanc› Toplulu¤u’nda uygulanmakta
olan SA Etik Kurallar› yürürlüktedir.
fiirketimizde uygulanmakta olan ‹nsan Kaynaklar›
Yönetmeliklerinden baz›lar› flunlard›r:

 Eleman Temini, ‹fle Alma,Terfi, Nakil ve ‹flten Ay›rma /
Ayr›lma Yönetmeli¤i

 Performans De¤erlendirme Yönetmeli¤i
 ‹zin Yönetmeli¤i
 Seyahat Yönetmeli¤i
 Staj Yönetmeli¤i

Ayr›ca Advansa baz›nda ‹nsan Kaynaklar› El Kitab›’m›z
bulunmaktad›r.

16) MÜfiTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹fiK‹LER

HAKKINDA B‹LG‹LER

Müflterinin sat›n ald›¤› ürünlere iliflkin talepleri süratle
karfl›lanmakta ve gecikmeler hakk›nda süre bitimi
beklenmeksizin müflteriler bilgilendirilmektedir. fiirketimiz
ISO 9001 : 2000 ve Oeko-Tex belgelerine sahiptir.
Müflterilere, sat›n al›nan her ürünün özelliklerini gösteren
teknik spesifikasyonlar ve sevkiyat s›ras›nda sadece sevk
edilen ürünün özelliklerini gösteren analiz sertifikas›
gönderilmektedir. Ticari s›r kapsam›nda, müflteri ve

tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizlili¤ine özen gösterilmekte,
flirket ile müflteri ve tedarikçiler aras›nda haks›z menfaatten
uzak iyi iliflkiler kurulmas› ve taraflar aras›nda yap›lan
anlaflma koflullar›na uyum sa¤lanmas› için flirketimizce
gerekli önlemler al›nmaktad›r. Müflteri lerimizin
memnuniyetini sa¤lamak amac›yla firmam›z bünyesinde
Ürün Sorumlusu Teknik Personel bulunmakta ve müflteri
memnuniyetini ya da memnuniyetsizli¤ini yerinde inceleyip
çözüm getirmektedir. Müflterilerimizden ald›klar› geri
bildirimi flirketin ilgili birimlerine aktaran Ürün Sorumlusu
Teknik Personelin iletiflim bilgileri afla¤›da yer almaktad›r:

17) SOSYAL SORUMLULUK

fiirketimiz Faaliyet Raporunda yer ald›¤› üzere, kamuya
aç›klanmam›fl olmakla birlikte; fiirketimiz çevreye, insan
sa¤l›¤›na duyarl› ‹fl Güvenli¤i, ‹flçi Sa¤l›¤› ve Çevre Politikalar›
sürdürmekte ve fiirket etik kurallar›n› belirgin olarak
uygulamaktad›r.
Bunun yan›nda fiirket Esas Sözleflmesi’ne göre pay
sahiplerine da¤›t›lacak birinci temettüye halel gelmemek
flart›yla, fiirket her y›l vergi öncesi kar›n›n % 4’ünü vergi
matrah›ndan düflülmek kayd› ile Hac› Ömer Sabanc› Vakf›’na
veya Sabanc› Üniversitesi’ne ba¤›fl olarak ödemektedir.
fiirketimiz ayr›ca at›k pet flifleleri toplama merkezlerinden
sat›n almakta, tekrar ifllemekte ve ekonomiye yeniden
kazand›rmaktad›r.

322 441 00 53
/2332

322 441 00 53
/2337

322 441 00 53
/2781

322 441 00 53
/2635

Ad›-Soyad›

firat.cimen
@advansa.com

senay.gencel
@advansa.com

ziya.fahrioglu
@advansa.com

sinan.bulut
@advansa.com

F›rat Çimen

fienay Geçgel

Ziya Fahrio¤lu

Sinan Bulut

Elyaf-Tekstil Ürün
Sorumlusu

Elyaf-Nonwoven
Ürün Sorumlusu

Elyaf-Fiberfill Ürün
Sorumlusu

Filament-POY-
Tekstürize Ürün

Sorumlusu

Ünvan Telefon E-posta
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18) YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUfiUMU VE

BA⁄IMSIZ ÜYELER

fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri afla¤›da belirtilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul karar› ile Türk
Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri do¤rultusunda
ifllem yapma hakk› tan›nm›flt›r.

19)YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹

fiirket Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere Esas
Sözleflme’de yer verilmemekle birlikte Esas Sözleflme’nin
19. maddesi gere¤i, hüküm bulunmayan hallerde Türk
Ticaret  Kanunu hükümlerine ba¤l› kal›nmaktad›r.

20) fi‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K

HEDEFLER‹

fiirket Yönetim Kurulu, fiirketin misyon ve vizyonunu belirlemifl
olup geçti¤imiz y›llarda yay›mlanan faaliyet raporu ile kamuya
duyurmufltur. fiirket Yönetim Kurulu’nun 2006 y›l› içerisinde
yeniden gözden geçirerek son halini verdi¤i misyon ve
vizyonumuz, 2007 y›l›nda da geçerlili¤ini korumufltur ve
afla¤›da görülmektedir:

fiirketimizin vizyonu;

Sürekli ilerleme gösteren, güçlü yönlerini pazar›n kilit
zorluklar›na odaklayan, müflterilerine üstün kalitede ürünler
ve yeni ifl çözümleri sa¤layan bir flirket olmakt›r.

fiirketimizin misyonu;

 Tüm Avrupa, Ortado¤u ve Afrika (EMEA) bölgelerinde,
polyester elyaf ve iplik, polyester bazl› polimerler, özelleflmifl
ürünler ve DMT üretmek ve satmak,

 Gerek flirket içerisinde, gerekse tedarikçiler, müflteriler
ve üniversitelerle kurulan ifl birlikleriyle, ürün ve prosesler
üzerine araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri yaparak, pazara
yeni teknoloj i ler, markalar ve ürünler sunmak,

 Polyester üreticileri ve di¤er endüstrilere çeflitli hizmet
ve çözüm önerileri gelifltirmek,

 ‹fl güvenli¤i, iflçi sa¤l›¤› ve çevre konular›nda dünya
standard›nda performans göstermektir.

Yöneticiler taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefler, fiirket
Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanmaktad›r. Ayr›ca fiirket
Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaflma derecesini, faaliyetlerini
ve geçmifl performans›n› her ay düzenli olarak haz›rlanan
ayl›k raporlar vas›tas›yla gözden geçirmektedir. Bunun
yan›nda fiirket Yetkilileri taraf›ndan haz›rlanan cari y›l›n bütçe
ve fiili olarak karfl›laflt›r›lmas› sonuçlar› da Yönetim Kurulu’na
sunulmaktad›r.

21) R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI

fiirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sa¤lanmas›
maksad›yla çeflitli mekanizmalar oluflturmufltur. fiirketimiz
bünyesinde kurulan kredi kontrol bölümü, haz›rlanan kredi
kontrol politikas› çerçevesinde ticari, politik ve kura dayal›
riskleri göz önüne almakta; bu risklerin yönetimi ile ilgili
faaliyetler içerisinde bulunmaktad›r. Bunun yan›nda fiirket
bünyesinde kurulan ‹ç Denetim Birimi, fiirket içi kontrollerin
yap›lmas›nda yetkili ve sorumludur.

22) YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N

YETK‹ VE SORUMLULUKLARI

fiirket Esas Sözleflmesi’nde, Yönetim Kurulu Üyelerinin
yönetim hakk› ve temsil yetkisinin s›n›r› tan›mlanm›flt›r. Bunun
yan›nda temsile yetkili olanlar›n imza flekli belirlenmifl ve
fiirket ad›na imzaya yetkili kiflilerin yetki ve sorumluluklar›
fiirket Esas Sözleflmesi’ne dayan›larak haz›rlanan imza
sirkülerinde aç›kça belirtilmifltir. Söz konusu imza sirküleri
ilgili mevzuat gere¤i tescil ve ilan edilmifltir.

fiirket Esas Sözleflmesi’nin söz konusu maddeleri ve imza
sirkülerinde belirlenen yetki ve sorumluluklar d›fl›nda kalan
hallerde, Esas Sözleflme’nin 19. maddesinde belirtildi¤i
üzere, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulan›r.

23) YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI

fiirket Yönetim Kurulu 2007 y›l› içerisinde Türk Ticaret
Kanunu ve Esas Sözleflme hükümleri paralelinde yaz›l› onay
al›nmak sureti ile 29 adet toplant› yapm›flt›r. fiirket Esas
Sözleflmesi’nde Yönetim Kurulu toplant›lar›na iliflkin
hükümlere yer verilmekte olup bu do¤rultuda fiirket Yönetim
Kurulu toplant›lar›n›n günleri ve gündemi, baflkan veya vekili
taraf›ndan belirlenmekte ve baflkan veya vekilinin ça¤r›s›
üzerine toplan›lmaktad›r. Tespit edilen gündem ve gündemde
yer alan konular Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli çal›flmalar›
yapmalar›n› teminen önceden iletilmektedir.

2007 y›l›nda yap›lan toplant›larda Yönetim Kurulu Üyeleri
taraf›ndan al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüfl
aç›klanmam›flt›r.

Yönetim Kurulu toplant›lar›na mazereti olmayan üyelerin fiili

Ad› - Soyad›

Ziya Engin Tuncay

Dr.Mehmet Yaflar Atac›k

Tamer Güven

Ali Do¤an Eserce

‹smail Teoman Ünsal

Unvan

Yönetim Kurulu Baflkan› (‹crac› olmayan)

Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. (‹crac› olmayan)

Yönetim Kurulu Üyesi (‹crac› olmayan)

Yönetim Kurulu Üyesi (‹crac› olmayan)

Yönetim Kurulu Üyesi (‹crac› olmayan)
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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) fi‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET

YASA⁄I

fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2007 y›l› içinde fiirket ile
ifllem yapmam›fl ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek
giriflimlerde bulunmam›flt›r.

25) ‹fi ET‹⁄‹ KURALLARIMIZ

fiirketimiz ifl eti¤i kurallar›n› dört ana bafll›k alt›nda
özetleyebiliriz:

a) Dürüstlük

Tüm ifl süreçlerimizde ve iliflkilerimizde do¤ruluk ve dürüstlük
öncelikli de¤erlerimizdir. Çal›flanlarla ve tüm paydafllar›m›zla
iliflkilerimizde do¤ruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

b) Gizlilik

Sabanc› Toplulu¤u çal›flanlar› olarak müflterilerimizin,
çal›flanlar›m›z›n ve çal›flt›¤›m›z di¤er ilgili kifli ve kurulufllar›n
gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmas›na özen gösteririz.
Grup fiirketleri’nin faaliyetlerine iliflkin gizli bilgileri korur,
bu bilgileri sadece Sabanc›   Grubu’nun amaçlar›
do¤rultusunda kullan›r, bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler
dahilinde ilgili kiflilerle paylafl›r›z.

c) Ç›kar Çat›flmas›

Holding veya fiirket kaynaklar›n›n ad›n›n, kimli¤inin ve
gücünün kiflisel fayda için kullan›lmas›; kurumun ismini ve
imaj›n› olumsuz etkileyebilecek durumlar Ç›kar Çat›flmas›
olarak tan›mlanmaktad›r.

Sabanc› Toplulu¤u çal›flanlar› olarak ç›kar çat›flmas›ndan
uzak durmay› amaçlar ve flu hususlara dikkat ederiz: Mevcut
görevlerimizden yararlanarak; flahsen, ailemiz veya
yak›nlar›m›z›n vas›tas› ile ifl münasebetlerinde bulundu¤umuz
kifli ve kurulufllardan kiflisel ç›kar sa¤lamay›z. H.Ö Sabanc›
Holding A.fi. ve Grup fiirketleri d›fl›nda ek bir finansal ç›kara
dayal› ifl aktivitesinde bulunmay›z. Sabanc› ad›n› ve gücünü,
Sabanc› kimli¤imizi, kiflisel fayda sa¤lamak amac›yla
kullanmaktan kaç›n›r›z. Potansiyel ç›kar çat›flmas›
durumunda, ilgili taraflar›n ç›karlar›n›n yasal ve etik yöntemler
vas›tas›yla güvenli bir flekilde korunabilece¤ine inand›¤›m›zda
bu yöntemleri uygular›z. Tereddüte düfltü¤ümüz durumlarda
yöneticimize,  ‹nsan Kaynaklar› Bölümü’ne, Etik Kural
Dan›flman›’na veya Etik Kurul’a dan›fl›r›z.

d) Sorumluluklar›m›z

Yasal sorumluluklar›m›z›n yan›s›ra; müflterilerimize,
çal›flanlara, hissedarlar›m›za, tedarikçi ve ifl ortaklar›m›za,
rakiplerimize, topluma, insanl›¤a ve Sabanc› ad›na karfl›
sorumluluklar›m›z› yerine getirmeye özen gösteririz.

26) YÖNET‹M KURULUNDA OLUfiTURULAN

KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I

Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak Denetim Komitesi mevcuttur.
fiirket Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara
uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir komite
kurulmas›na gerek görülmemifltir.

Denetim Komitesi üyelerinin her ikisi de icrada görevli
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri aras›ndan seçilmifltir.
fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri aras›nda ba¤›ms›z üye
bulunmad›¤›ndan bu komitede de bulunmamaktad›r.

27) YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR

fiirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakk›
miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir.

2006 y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda Yönetim
Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmifltir.

2007 y›l› içinde fiirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ve
yöneticiye borç vermemifl, kredi kulland›rmam›fl, verilmifl
olan borçlar›n ve kredilerin süresi uzat›lmam›fl, flartlar›
iyilefltirilmemifl, üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi ad›
alt›nda kredi kulland›r›lmam›fl ve lehine herhangi bir teminat
vermemifltir.
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DENETÇ‹LER RAPORU
ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi. GENEL KURULU’NA

- Ortakl›¤›n  Ünvan›: Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.
Merkezi: ADANA
Ç›kar›lm›fl  Sermayesi: 216.300.000.- YTL.
Kay›tl› Sermayesi: 500.000.000.- YTL
Faaliyet Konusu: Polyester Elyaf, Polyester ‹plik ve benzeri ürünler üretimi ve pazarlamas›.

- Denetçilerin Ad›-Soyad›: Levent Demira¤ -Mehmet Sert -Volkan Balatl›o¤lu
Görev Süreleri: Bir Y›l
Ortak Olup Olmad›klar›: fiirkete Ortak De¤iliz.

- Kat›l›nan Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Toplant›lar›na ifltirak edilmemifltir.
 ve Yap›lan Denetleme Denetleme Kurulu dört toplant› yapm›flt›r.
 Kurulu Toplant› Say›s›

- Ortakl›k hesaplar›, defter ve Ticaret Hukuku ve Vergi Mevzuat› aç›s›ndan Haziran-A¤ustos-Kas›m 2007 ve fiubat
belgeleri üzerinde yap›lan 2008 aylar›nda inceleme yap›lm›fl, tenkidi gerektirir bir hususa rastlanmam›flt›r. fiirket
incelemenin kapsam›, yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüfltür.
hangi tarihlerde inceleme

yap›ld›¤› ve var›lan sonuç

  

- T.T.K.nun 353/1-3 bendi Yap›lan vezne say›mlar›nda kasa defteri ile mutabakat tespit edilmifltir.          

gere¤ince ortakl›k veznesinde

yap›lan say›mlar› say›s› ve

sonuçlar›

- T.T.K.nun 353/1-4 bendi Her ay yap›lan incelemelerde k›ymetli evrak ve belgelerin defter kay›tlar›na uygun ve
gere¤ince ortakl›k veznesinde mevcut oldu¤u tespit edilmifltir.
yap›lan say›mlar› say›s› ve

sonuçlar›

- ‹ntikal eden flikayet ve Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir.
yolsuzluklar ve bunlar

hakk›nda yap›lan ifllemler

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.’nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret
Kanunu, 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 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n
an›lan tarihteki gerçek mali durumunu; 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemine ait Gelir Tablosu an›lan döneme ait gerçek
faaliyet sonuçlar›n› yans›tmakta ve gerçe¤e uygun bulunmaktad›r.

Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun ibras›n› oylar›n›za arz ederiz.          
28 fiubat 2008

DENETLEME KURULU

Levent DEM‹RA⁄ Mehmet SERT Volkan BALATLIO⁄LU
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ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.’nin
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.
Yönetim Kurulu’na

1. Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn›
tarihte sona eren y›la ait gelir tablosunu, özsermaye de¤iflim tablosunu ve nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n
özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹flletme Yönetiminin Sorumlulu¤u

2. fiirket 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.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

3. 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, fiirket’in 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, fiirket yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket 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.

Görüfl

4. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi.’nin 31 Aral›k 2007 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› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
‹stanbul, 10 Mart 2008

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.

a member of

PricewaterhouseCoopers

BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi
No:48 B Blok Kat 9 Akaretler
Befliktafl 34357 ‹stanbul - Turkey
www.pwc.com/tr
Telephone +90 (212) 326 60 60
Facsimile +90 (212) 326 60 50
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Dipnotlar 2007 2006

VARLIKLAR

Cari / Dönen Varl›klar 222.838 264.516

Haz›r De¤erler 4 25.784 31.386
Menkul K›ymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 58.940 80.834
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 8.429 12.739
Di¤er Alacaklar (net) 10 12.317 9.635
Canl› Varl›klar (net) 11 - -
Stoklar (net) 12 117.259 119.582
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden
   Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Sat›m Amaçl› Elde Tutulan Maddi Varl›klar 19.b 99 10.332
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 10 8

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 225.039 255.328

Ticari Alacaklar (net) 7 - -
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Di¤er Alacaklar (net) 10 - -
Finansal Varl›klar (net) 16 440 3.843
Pozitif/Negatif fierefiye (net) 17 - -
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 14.038 5.347
Maddi Varl›klar (net) 19.a 201.103 237.688
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 20 1.895 845
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 7.563 7.605

Toplam Varl›klar 447.877 519.844

Bu mali tablolar 10 Mart 2008 tarihinde fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.

31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Liras› (”YTL”) olarak ifade edilmifltir.)
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Dipnotlar 2007 2006

YÜKÜMLÜLÜKLER

K›sa Vadeli Yükümlülükler 142.982 159.529

Finansal Borçlar (net) 6 107.546 99.781
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 6 - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 262 -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 21.159 38.157
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 5.955 12.469
Al›nan Avanslar 21 284 136
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hak Edifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 4.124 5.125
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler 10 3.652 3.861

Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.195 16.201

Finansal Borçlar (net) 6 - -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 985 -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 - -
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -
Al›nan Avanslar 21 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 14.217 13.143
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 1.993 3.058
Di¤er Yükümlülükler (net) 15 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 - -

ÖZSERMAYE 287.700 344.114

Sermaye 25 216.300 216.300

Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi 25 - -
Sermaye Yedekleri 26 196.213 196.213

Hisse Senetleri ‹hraç Primleri - -
Hisse Senedi ‹ptal Karlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu - -
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 196.213 196.213

Kar Yedekleri 27 6.508 19.002

Yasal Yedekler 5.356 5.356
Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler 1.152 13.646
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul
   Sat›fl Kazançlar› - -
Yabanc› Para Çevrim Farklar› - -
Net Dönem Zarar› (43.920) (22.845)

Geçmifl Y›llar Zararlar› 28 (87.401) (64.556)

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 447.877 519.844

Taahhütler, flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler 31

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.

31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Liras› (”YTL”) olarak ifade edilmifltir.)
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ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.

31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T GEL‹R TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Liras› (”YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnotlar 2007 2006

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Sat›fl Gelirleri (net) 36 451.189 532.563
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (430.128) (498.177)
Hizmet Gelirleri (net) 36 - -
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler 36 - -

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI 21.061 34.386

Faaliyet Giderleri (-) 37 (41.821) (47.898)

NET ESAS FAAL‹YET KARI/(ZARARI) (20.760) (13.512)

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 49.004 156.145
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (34.760) (89.235)
Finansman Giderleri (net) (-) 39 (38.469) (98.352)

FAAL‹YET KARI/(ZARARI) (44.985) (44.954)

Net Parasal Pozisyon Kar› 40 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR - -

VERG‹ ÖNCES‹ KAR/(ZARAR) (44.985) (44.954)

Vergiler 41 1.065 22.109

NET DÖNEM KARI/(ZARARI) (43.920) (22.845)

Hisse bafl›na esas ve nispi (zarar)/kar
   - intifa senetleri (YTL) 42 - (833,76)
   - bin adet adi hisse senedi bafl›na (YTL) 42 (2,03) (0,97)

31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Liras› (”YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Özsermaye Finansal Geçmifl

enflasyon varl›klar y›llar zararlar›

düzeltilmesi de¤er Kar ve net dönem

Sermaye farklar› art›fl fonu yedekleri  kar /(zarar›) Toplam

1 Ocak 2006 itibariyle 216.300 196.213 - 19.002 (64.556) 366.959
bakiyeler

Net dönem kar› / (zarar›) - - - - (22.845) (22.845)

31 Aral›k 2006 itibariyle 216.300 196.213 - 19.002 (87.401) 344.114
bakiyeler

01 Ocak 2007 itibariyle 216.300 196.213 - 19.002 (87.401) 344.114
bakiyeler

Enerjisa de¤er art›fl fonu (Not16) - - 1.690 - - 1.690
Enerjisa de¤er art›fl fonunun - - (1.690) - - (1.690)
kapat›lmas› (Not16)
‹ntifa senetlerinin sat›n al›nmas› (Not42) - - - (12.494) - (12.494)
Net dönem zarar› - - - - (43.920) (43.920)

31 Aral›k 2007 itibariyle 216.300 196.213 - 6.508 (131.321) 287.700
bakiyeler

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.

31 ARALIK 2007 ve 2006 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T NAK‹T AKIM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Liras› (”YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnotlar 2007  2006

Faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›:

Vergi öncesi kar / (zarar) (44.985) (44.954)

‹flletme d›fl› faaliyetlerinden sa¤lanan veya faaliyetlerde kullan›lan

    net nakit tutar›n›n net kar ile mutabakat›n› sa¤layan düzeltmeler:

Amortisman ve tükenme paylar› 18,19,20 21.919 31.628
Faiz gideri 39 7.749 10.026
Maddi varl›k sat›fl kar› 38 (186) (1.423)
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 23 3.054 1.636
Faiz geliri 38 (868) (2.291)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 7 2.701 1.096
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›-net 12 296 (739)
Finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 16 - 4.755
Finansal varl›k sat›fl kar› 16 (1.550) 11
Maddi varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 38 28.963 65.623
Sat›m amaçl› elde tutulan varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 38 - 3.637
Kimya bölümü sat›fl kar› 35 - (91.877)

‹flletme d›fl› faaliyetlerde sa¤lanan/(kullan›lan) net nakit 17.093 (22.872)

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan veya faaliyetlerde kullan›lan

    net nakit tutar›n›n net kar ile mutabakat›n› sa¤layan düzeltmeler:

Ticari alacaklardaki de¤iflim 7 19.193 26.459
‹liflkili taraflardan alacaklardaki de¤iflim 9 4.310 (1.149)
Stoklardaki de¤iflim 12 2.027 (35.767)
Di¤er alacaklardaki de¤iflim 10 (2.682) (4.803)
Di¤er dönen varl›klardaki de¤iflim 15 (2) (7)
Di¤er duran varl›klardaki de¤iflim 15 42 (233)
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlardaki de¤iflim 8 1.247 -
Ticari borçlardaki de¤iflim 7 (17.712) 23.986
‹liflkili taraflara borçlardaki de¤iflim 9 (6.514) (13.254)
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerdeki de¤iflim 10 (209) (1.397)
Al›nan avanslardaki de¤iflim 21 148 (205)
Borç karfl›l›klar›ndaki de¤iflim 23 (1.001) 1.569
Ödenen k›dem tazminatlar› 23 (1.980) (2.882)

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan/(kullan›lan) net nakit 13.960 (30.555)

Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›:

Maddi ve maddi olmayan varl›k al›mlar› 19,20 (14.930) (9.664)
Kimya bölümü sat›fl›ndan elde edilen nakit - 180.855
Finansal varl›k sat›fl›ndan elde edilen nakit 16 4.953 -
Maddi varl›k sat›fl›ndan elde edilen nakit 1.307 5.666
Al›nan faiz 868 2.291

Yat›r›m faaliyetlerinde (kullan›lan)/sa¤lanan net nakit (7.802) 179.148

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›:

Banka kredilerindeki de¤iflim, net 7.834 23.758
‹liflkili taraflardan sa¤lanan fonlardaki de¤iflim - (161.336)
Ödenen faiz (7.100) (10.086)
‹ntifa senetleri sat›n al›nmas› 42 (12.494) -

Finansal faaliyetlerde kullan›lan net nakit (11.760) (147.664)

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net (azal›fl)/art›fl (5.602) 929

Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzeri de¤erler 31.386 30.457

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri de¤erler 4 25.784 31.386

Takip eden notlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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NOT 1 - fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.fi. (“fiirket”) 8 Kas›m 1966 tarihinde Adana’da kurulmufl olup, ana faaliyet konular› polyester elyaf,
iplik ve benzeri ürünlerle, pet cips, pet flifle/preform üretimi ve pazarlamas›d›r (*). fiirket, ayr›ca bir grup flirketi olan Aksigorta Anonim
fiirketi’nin yetkisiz acentesi olarak da faaliyet göstermektedir. fiirket, merkezi Hollanda’da bulunan ve Hac› Ömer Sabanc› Holding
A.fi.’nin (“Sabanc› Holding”) bir ba¤l› ortakl›¤› olan Advansa B.V.’nin ba¤l› ortakl›¤›d›r. Bu çerçevede fiirket’in nihai ana orta¤› Sabanc›
Holding’dir. fiirket’in hisse senetleri, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’na kote edilmifl olup Ulusal Pazar’da ifllem görmektedir.

(*)22 Haziran 2006 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda Kimya ‹flkolu’nda faaliyet gösteren iflyerinin bir bölümünü
(Pet Resin ve Pet Preform)  maddi varl›klar› ve bu bölümün iflleri ile stoklar›n›n Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj
Malzemeleri Sanayi Anonim fiirketi’ne (“Artenius”) (Eski unvan›yla Artensa Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj Malzemeleri Sanayi
Anonim fiirketi) sat›lmas›na karar verilmifl ve bu sat›fl ifllemi 30 Haziran 2006 tarihinde gerçekleflmifltir. Bunun sonucunda fiirket
bu tarihten sonra pet flifle/preform ve pet cips üretimi ve pazarlamas› konular›nda faaliyet göstermemektedir (Not 35). Ayr›ca Kimya
Bölümü’nde çal›flan 177 personel, 1 Temmuz 2006 tarihi itibariyle Artenius’a transfer edilmifltir.

fiirket’in kay›tl› oldu¤u adresi afla¤›daki gibidir:

Tarsus Yolu Üzeri 13. k.m. P.K. 371
01322 Adana.

NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar›

fiirket’in mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe
Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 No’lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde kapsaml› bir
muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan
ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n (“UFRS”) uygulanmas›n›n da, SPK Muhasebe Standartlar›’na uyulmufl
say›laca¤› belirtilmifltir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun mali
tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli
olmad›¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, UMSK taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No’lu
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› (“UMS 29”) uygulanmam›flt›r. Mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da
bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde ve SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas›
zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.
Mali tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlüklülerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak Yeni Türk Liras›
olarak haz›rlanm›flt›r.

2.2 Önemli Muhasebe Tahminleri ve Kararlar›

Mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› varl›klar›n ve
yükümlülüklerin aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n
kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay›mlar, fiirket yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine
dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir.

NOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:

Has›lat

Gelirler, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik yararlar›n fiirket’e akmas›n›n
muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin makul de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar,
mal sat›fllar›ndan iade, indirim ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle bulunmufltur.

fiirket taraf›ndan elde edilen di¤er gelirler, afla¤›daki esaslar çerçevesinde yans›t›l›r:

Kira geliri - tahakkuk esas›na göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esas›na göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte

ADVANSA SASA POLYESTER SANAY‹ A.fi.

31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEM‹NE A‹T

MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI NOTLAR

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Liras› (”YTL”) olarak ifade edilmifltir.)
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NOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARI (Devam›)                 

Stoklar

Stoklar, net gerçekleflebilir de¤er ya da elde etme bedelinden düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini,
dönüfltürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n birim
maliyeti, ayl›k a¤›rl›kl› ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleflebilir de¤er, iflin normal ak›fl› içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan stok
maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r.

‹liflkili taraflar

Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda fiirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kifli ortaklar, ba¤l› ortakl›klar, ifltirakler,
ortaklardan Advansa B.V.’nin (Not 25) do¤rudan veya dolayl› sermaye ve yönetim iliflkisi içinde bulundu¤u fiirket’in ifltirakleri ve ba¤l›
ortakl›klar› d›fl›ndaki kurulufllar, fiirket faaliyetlerinin planlanmas›, yürütülmesi ve denetlenmesi ile do¤rudan veya dolayl› olarak yetkili
ve sorumlu olan, fiirket veya fiirket’in ana ortakl›¤›n›n yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kiflilerin yak›n aile
üyeleri ve bu kiflilerin do¤rudan veya dolayl› olarak kontrolünde bulunan flirketler, iliflkili taraflar olarak kabul edilmektedir.

Maddi varl›klar

Maddi varl›klar, kay›tl› de¤erleri üzerinden, birikmifl amortisman ve varsa de¤er düflüklü¤ü düflüldükten sonraki net de¤eri ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varl›klar›n düzeltilmifl de¤erleri baz al›narak faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman
yöntemi kullan›larak ayr›lmaktad›r. Söz konusu varl›klar›n tahmin edilen faydal› ömürleri afla¤›da belirtilmifltir:

Y›llar

Binalar 18 - 25
Makine, tesis ve cihazlar 15 - 25
Tafl›t araç ve gereçleri 5
Döfleme ve demirbafllar 5 - 10
Özel maliyetler 5

Bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksekse, kay›tl› de¤er derhal geri kazan›labilir de¤erine indirilir.
Geri kazan›labilir de¤er ilgili varl›¤›n net sat›fl fiyat› ya da kullan›mdaki de¤erinin yüksek olan›d›r. Net sat›fl fiyat›, varl›¤›n makul de¤erinden
sat›fl› gerçeklefltirmek için katlan›lacak maliyetlerin düflülmesi suretiyle tespit edilir. Kullan›mdaki de¤er ise ilgili varl›¤›n kullan›lmas›na
devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit ak›mlar›n›n bilanço tarihi itibariyle indirgenmifl tutarlar›na art›k de¤erlerinin
eklenmesi ile tespit edilir.

Maddi varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluflan kar veya zarar, net defter de¤eri ile net sat›fl fiyat› tutarlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› ile
belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.

Sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar

Sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar kay›tl› de¤erin veya makul de¤erin düflük olan› ile de¤erlenir. Kay›tl› de¤erin geri elde edilebilirli¤i,
ilgili duran varl›¤›n kullan›m› ile de¤il sat›fl› ile gerçekleflir. Cari varl›klar içerisinde yer alan sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar
hesap kalemine s›n›fland›r›lan maddi varl›klar için amortisman ayr›lmas› s›n›fland›rman›n yap›ld›¤› tarihten itibaren durdurulur.

Maddi olmayan varl›klar

Maddi olmayan varl›klar, iktisap edilmifl haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden
kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 5 y›l› geçmeyen bir süre için tahmini faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman
yöntemi ile amortismana tabi tutulur. De¤er düflüklü¤ünün olmas› durumunda maddi olmayan varl›klar›n kay›tl› de¤erleri, geri kazan›labilir
de¤erlerine indirilir.

Finansal Risk yönetimi

Finansal risk faktörleri

fiirket faaliyetlerinden dolay› çeflitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Bu riskler; piyasa riski, (kur riski, faiz oran› riski), kredi riski,
likidite riski ve fonlama riskidir. fiirket’in toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine odaklanmakta olup, fiirket’in
mali performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›flt›r.

Risk yönetimi Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar çerçevesinde fiirket’in Hazine Birimi taraf›ndan yürütülmektedir. Hazine
Birimi, fiirket’in di¤er birimleri ile yak›n iflbirli¤i kurmakta, finansal risklerin tespit edilip de¤erlendirilmesi ve riskten korunmas›n›
sa¤lamaktad›r.
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Piyasa Riski

Kur riski

fiirket, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n Yeni Türk Liras›na çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden do¤an
döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve
s›n›rland›r›lmaktad›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle YTL; ABD dolar› karfl›s›nda %10 oran›nda de¤er kaybetseydi/kazansayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler
sabit kalsayd›, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, haz›r de¤erlerden, banka kredilerinden, al›nan ve verilen
avanslardan oluflan kur fark› zarar›/kar› sonucu net kar 2.341 YTL (31 Aral›k 2006: 6 YTL) daha düflük/yüksek olacakt›.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle YTL; Euro karfl›s›nda %10 oran›nda de¤er kaybetseydi/kazansayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit
kalsayd›, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, haz›r de¤erlerden, banka kredilerinden, al›nan ve verilen avanslardan
oluflan kur fark› zarar›/kar› sonucu net kar 1.167 YTL (31 Aral›k 2006: 2.257 YTL) daha düflük/yüksek olacakt›.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle YTL, ‹ngiliz Sterlini karfl›s›nda %10 oran›nda de¤er kaybetseydi/kazansayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler
sabit kalsayd›, bu para biriminde olan ticari alacaklardan ve borçlardan, haz›r de¤erlerden, banka kredilerinden, al›nan ve verilen
avanslardan oluflan kur fark› kar›/zarar› sonucu net kar 1 YTL (31 Aral›k 2006: 14 YTL daha düflük/yüksek) daha yüksek/düflük
olacakt›.

Faiz oran› riski

fiirket, faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin faiz getiren varl›k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz oran› riskine maruz kalmaktad›r.
fiirket, elinde bulundurdu¤u ve kullanmad›¤› nakit varl›klar›n› vadeli mevduat olarak de¤erlendirmektedir. Bunlar haricindeki gelirleri
ve faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar› büyük oranda piyasa faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerden ba¤›ms›zd›r. fiirket’in faiz oran› riski
sabit oranl› k›sa vadeli krediler kullanarak borçlanmadan kaynaklanmaktad›r. fiirket söz konusu faiz oran› riskini en aza indirmek için
en uygun koflullardaki oranlardan borçlanmay› sa¤lamaya yönelik çal›flmalar yürütmektedir.

31 Aral›k 2007 tarihinde ABD Dolar› para biriminde olan krediler 10 baz puan yüksek/düflük olsayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit
kalsayd› de¤iflken kredilerden kaynaklanan yüksek/düflük faiz gideri sonucu net kar 412 YTL (31 Aral›k 2006: 483 YTL) daha
düflük/yüksek olacakt›.

31 Aral›k 2007 tarihinde Euro para biriminde olan krediler 10 baz puan yüksek/düflük olsayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›
de¤iflken kredilerden kaynaklanan yüksek/düflük faiz gideri sonucu net kar 214 YTL (31 Aral›k 2006: 88 YTL) daha düflük/yüksek
olacakt›.

Kredi Riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri de¤erlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemifl alacaklar› kapsayan kredi riskine
maruz kalan müflterilerden oluflmaktad›r.

Bilanço tarihi itibariyle banka bakiyeleri afla¤›da gösterilmektedir.

2007 2006

Akbank 725 575
HSBC Bank A.fi. 363 1.827
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. 319 11
Citibank 149 327
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 79 358
Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 65 15
Fortis Bank A.fi. 43 2
Finansbank A.fi. 30 -
TEB A.fi. 15 255
Türkiye Halk Bankas› A.fi. 12 10
Türkiye Vak›flar Bankas› T.A.O. 12 -
Bank Mellat 4 3
T.C. Ziraat Bankas› A.fi. 1 1
Oyakbank A.fi. 1 -

1.818 3.384
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fiirket, müflterilerden alacaklar› ile ilgili kredi riskinin yönetimi için Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan Kredi Kontrol prosedürünü
kullanmaktad›r. Bu prosedüre göre fiirket, her bir müflteri için (iliflkili taraflar hariç) ayr› ayr› olmak kayd›yla alacak sigortas›, banka
teminat›, ipotek ve di¤er teminatlar› kullanarak bir risk limiti belirlemekte ve müflteri risk limitini geçmeyecek flekilde ticari ifllemlerini
yürütmektedir. Bu teminatlar›n olmad›¤› veya teminatlar›n afl›lmas›n›n gerekti¤i durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler
çerçevesinde ifllemler yürütülmektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari alacaklara iliflkin risk bilgileri afla¤›da gösterilmifltir.

2007 2006

Teminat alt›ndaki ticari alacaklar (%) 87,67 86,47
Teminat alt›nda olmayan ticari alacaklar (%) 12,33 13,53

100,00 100,00

Likidite Riski

‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul k›ymet sa¤lamak, yeterli kredi imkanlar› yoluyla fonlamay› mümkün k›lmak
ve aç›k pozisyonu kapatabilme yetene¤inden oluflmaktad›r. fiirket, ifl ortam›n›n dinamik içeri¤inden dolay›, kredi yollar›n›n haz›r tutulmas›
yoluyla fonlamada esnekli¤i amaçlam›flt›r.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n
eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken fiirket’in hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amac›yla
en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için fiirket’in faaliyette bulunabilirli¤inin devam›n› korumakt›r.

Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için fiirket ortaklara ödenecek temettü tutar›n› belirler, yeni hisseler ç›karabilir
ve borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.

Sektördeki di¤er flirketlere paralel olarak fiirket sermayeyi net borç/(özsermaye+net borç) oran›n› kullanarak izler. Net borç, haz›r
de¤erlerin ve ertelenen vergi yükümlülü¤ünün toplam yükümlülük tutar›ndan (bilançoda gösterildi¤i gibi kredileri, ticari ve di¤er borçlar›
içerir) düflülmesiyle hesaplan›r.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle net borç/(özsermaye+net borç) oran› afla¤›daki gibidir:                    

2007 2006

Toplam yükümlülükler 160.177 175.730
Haz›r de¤erler (25.784) (31.386)
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü (1.993) (3.058)
Net borç 132.400 141.286
Özsermaye 287.700 344.114
Özsermaye+net borç 420.100 485.400
Net borç/(Özsermaye+net borç)oran› %32 %29

Finansal enstrümanlar›n makul de¤eri

Makul de¤er, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el
de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.

Finansal enstrümanlar›n tahmini makul de¤erleri, fiirket taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme metotlar› kullan›larak
tespit olunmufltur. Ancak, makul de¤er tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmas›nda tahminler kullan›l›r. Buna göre, burada sunulan
tahminler, fiirket’in güncel bir piyasa iflleminde elde edebilece¤i tutarlar› göstermeyebilir.

Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n makul de¤erinin tahmininde kullan›lm›flt›r:

Parasal varl›klar

Dönem sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
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Nakit ve bankalardan alacaklar›n makul de¤erlerinin k›sa vadeli olmalar› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

Ticari alacaklar›n kredili sat›fllardan do¤an vade farklar›n›n düzeltilmesinden dolay› kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini gösterdi¤i
tahmin edilmektedir.

Parasal borçlar

Banka kredileri ile di¤er parasal borçlar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul
edilmektedir. Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurundan çevrilir ve bundan dolay› makul de¤erleri kay›tl› de¤erlerine
yaklafl›r. Ticari borçlar, makul de¤erleri üzerinden gösterilir.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli bir süre
gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar, yönetimin bilanço
tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesinin art›r›lmas›
amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa duran varl›klar olarak gösterilir, aksi halde dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. fiirket yönetimi,
bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir flekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden
geçirmektedir.

Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet bedelleri
üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lan finansal araçlar,
makul de¤erlerinin güvenilir bir flekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul de¤erleri üzerinden de¤erlendirilmifltir.

fiirket’in %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erinin olmad›¤›, makul
de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin tatbik edilebilir olmamas› veya ifllememesi nedeniyle makul bir de¤er tahmininin
yap›lamad›¤› ve makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri elde etme maliyeti tutar›ndan
flayet mevcutsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir.

Revize edilmifl UMS 39 “Finansal Araçlar” uyar›nca sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er de¤ifliklikleri sebebiyle oluflan
gerçekleflmemifl kazançlar ve zararlar, finansal varl›k mali tablolardan ç›kar›ld›¤› tarihe kadar özsermayede makul de¤er yede¤inde
takip edilmektedirler. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar mali tablolardan ç›kar›ld›klar›nda, özsermayede makul de¤er yede¤inde takip
edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir.

Kur de¤ifliminin etkileri

Dönem içerisinde gerçekleflen dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal
varl›klar dönem sonunda geçerli olan döviz al›fl, yükümlülükler ise döviz sat›fl kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k
ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do¤an kur kazanc› veya zararlar›, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.

Hisse bafl›na kazanç

Hisse bafl›na kar, net kar›n ilgili y›l içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. fiirketler mevcut
hissedarlara birikmifl karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini
art›rabilir. Hisse bafl›na kar hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kar
hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak
suretiyle hesaplan›r.

Karfl›l›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta ba¤l› varl›klar

fiirket’in geçmiflteki ifllemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü¤ünün bulunmas› ve yükümlülü¤ün yerine getirilmesi
için kaynaklar›n d›fla akmas›n›n gerekli olabilece¤i ve tutar için güvenilir bir tahminin yap›labilece¤i durumlarda karfl›l›klar oluflturulur.

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti fiirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin
olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve
flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›

Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliflkili mal veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve fayda aç›s›ndan
fiirket’in di¤er bölümlerinden farkl› özellikler tafl›ma anlam›nda fiirket’in di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir. Co¤rafi
bölümler, fiirket’in, belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden, risk ve fayda aç›s›ndan baflka bir ekonomik çevre içerisinde
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NOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARI (Devam›)                 

faaliyet gösteren di¤er bölümlerden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir.

fiirket’in risk ve fayda oranlar›n›n özellikle üretti¤i mal ve hizmetlerdeki farkl›l›klardan etkilenmesi sebebiyle; bölüm bilgilerinin
raporlanmas›na yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler belirlenmifltir. Co¤rafi bölümler baz›ndaki bilgiler, fiirket’in faaliyetlerinin,
mali tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavram›nda, Türkiye d›fl›ndaki co¤rafi bölümler aç›s›ndan raporlanabilir bölüm özelli¤i
göstermedi¤inden dolay› iliflikteki mali tablolarda ikincil format olarak raporlanmam›fl ancak d›flar›dan sa¤lanan gelirlerin sat›fllar›n
yap›ld›¤› müflterilerin bulundu¤u co¤rafi bölümlere göre da¤›l›m› sunulmufltur.

Durdurulan faaliyetler

Durdurulan faaliyetler, fiirket’in elden ç›kard›¤› veya sat›lmaya haz›r de¤er olarak s›n›fland›rd›¤› faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar› olup,
fiirket’in bütününden ayr› tutulabilir bir bölümdür. Durdurulan faaliyetler; ayr› bir faaliyet alan›n› ifade eder ve sat›fl veya elden ç›karmaya
yönelik ayr› bir plan›n parças›d›r. fiirket, durdurulan faaliyetleri, durdurulan faaliyetlerin ilgili varl›k ve yükümlülüklerinin kay›tl› de¤erleri
ile elden ç›karmak için katlan›lacak maliyetlerden ar›nd›r›lm›fl rayiç bedellerinden düflük olan› ile de¤erlemektedir (Not 35).

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek
ve/veya sermaye kazanc› elde etmek amac›yla tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak s›n›fland›r›l›r ve maliyet
yöntemine göre maliyet eksi birikmifl amortisman (arazi hariç) de¤erleri ile gösterilir. ‹nflas›, fiirket taraf›ndan yap›lan yat›r›m amaçl›
gayrimenkulün maliyeti, inflaat veya ›slah çal›flmalar›n›n tamamland›¤› tarihteki maliyeti üzerinden belirtilir. Söz konusu tarihte varl›k,
yat›r›m amaçl› gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yat›r›m amaçl› gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›

K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in, personelin Türk ‹fl Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas› yükümlülüklerinin
tahmini toplam karfl›l›¤›n›n bugünkü de¤erini ifade eder.

Haz›r de¤erler

Haz›r de¤erler, nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki
de¤iflim riski önemsiz olan ve orijinal vadesi 3 ay veya daha k›sa olan çekleri içermektedir.

Ticari alacaklar

Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan fiirket kaynakl› ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl
maliyeti üzerinden de¤erlendirilmifltir. Belirtilmifl bir faiz oran› bulunmayan k›sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz
olmas› durumunda fatura tutar›ndan de¤erlendirilmifltir.

fiirket’in, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari alacaklar
için bir alacak risk karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r.
Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan
ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.

Alacak risk karfl›l›¤› tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluflacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar, cari dönemde di¤er
gelirlere yans›t›l›r.

fiirket kaynakl› krediler

fiirket taraf›ndan do¤rudan bir bankaya para tedariki fleklinde kredi yarat›lmas› durumunda, kredi, önceden belirlenmifl ileri tarihli
bir sat›fl fiyat› ile bankalarla yap›lan bir ters repo sözleflmesi uyar›nca sat›n al›nan menkul k›ymetler, Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
ve hazine bonolar› ile güvence alt›na al›n›r ve iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤erlendirilir. Tahakkuk eden faiz, ilerideki sat›fl fiyat›
ile fiirket taraf›ndan tedarik edilen tutar aras›ndaki fark›n cari döneme ait k›sm›n› temsil eder. Paran›n do¤rudan bankaya transfer
edildi¤i tarihteki orijinal vadenin üç aydan daha k›sa oldu¤u bu çeflit krediler, nakit ak›m tablosunun amac› do¤rultusunda nakit de¤erler
olarak tan›mlan›r ve s›n›fland›r›l›r.

fiirket’in, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir objektif delilin söz konusu olmas› halinde kredi de¤er
düflüklü¤üne iliflkin bir alacak risk karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, kredinin kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar
aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤larda dahil olmak üzere tüm nakit
ak›fllar›n›n, kredinin olufltu¤u zamanki ori j inal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen cari de¤eridir.
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Krediler

Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan
etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden belirtilir. ‹fllem masraflar› düflüldükten sonra kalan tutar ile
iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r. Uluslararas›
Muhasebe Standard›-23 “Kredi Maliyetleri” (“UMS 23”) 29 Mart 2007 tarihinde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan
yeniden düzenlenmifltir. Revize UMS 23, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya
geçifl hakk› sakl› tutulmufltur. fiirket UMS 23’ü gönüllü olarak erken uygulamay› seçmifl ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren kredi
maliyetleriyle ilgili olarak UMS 23’te öngörülen muhasebe politikas›n› seçerek muhasebe politikas› de¤iflikli¤ine gitmifltir. Kredilerden
kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varl›klar›n iktisab› veya inflas› ile iliflkilendirildikleri takdirde, özellikli varl›klar›n maliyet bedeline
dahil edilirler. Özellikli varl›klar amaçland›¤› flekilde kullan›ma veya sat›fla haz›r hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varl›klar› ifade
eder. Di¤er kredi maliyetleri olufltu¤u dönemde gelir tablosuna kaydedilir (Not 6).

Ertelenen vergiler

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali 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.

Önemli geçici farklar, maddi varl›k ve stoklar›n maliyet de¤erleri üzerinden düzeltilmesinden, hali haz›rda vergiden düflürülemeyen/vergiye
tabi kazan›lmam›fl ertelenmifl gider ve gelir düzeltmelerinden, k›dem tazminat› karfl›l›¤›ndan, yeniden yap›lanma gider karfl›l›¤›ndan,
di¤er karfl›l›klardan ve kullan›lmayan vergi indirim ve istisnalar›ndan do¤maktad›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.

Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumundan ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak
birbirinden mahsup edilir.

Sermaye ve temettüler

Adi hisseler, sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmifl kardan indirilerek
kaydedilir.

Netlefltirme

Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye niyet olmas›
veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti¤i durumlarda net olarak gösterilirler.

Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklik ve hatalar

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki
dönem mali 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, net
dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde mali tablolara yans›t›l›r.

NOT 4 - HAZIR DE⁄ERLER

2007 2006

Nakit 6 5
Bankalardan alacaklar - vadesiz mevduat 1.499 3.384
Bankalardan alacaklar - vadeli mevduat (*) 319 -
Al›nan çekler (**) 23.960 27.997

25.784 31.386

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli mevduat Amerikan Dolar› cinsinden olup faiz oran› y›ll›k % 4 tür (31 Aral›k 2006: Yoktur).
(**) Al›nan çekler, ticari faaliyetler sonucunda müflterilerden al›nm›fl ve tahsilat için bankaya verilmifl veya portföyde bulunan ve vadeleri 3 aydan k›sa olan çekleri
ifade etmektedir.
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NOT 5 - MENKUL KIYMETLER

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR

2007 2006

Akbank 107.546 60.218
HSBC Bank - 39.563

107.546 99.781

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Akbank’tan al›nan krediler içerisinde yer alan dövizli bakiyeler ve bu kredilere
iliflkin faiz tahakkuklar›:

Anapara 2007 2006

Döviz cinsi tutar› Faiz % Döviz tutar› YTL Tutar› Faiz % Döviz tutar› YTL

ABD Dolar› 5,98 58.800.000 68.814 6,13 41.400.000 58.473
EURO 5,54 22.500.000 38.664 4,22      900.000 1.674

107.478 60.147

Faiz Tahakkuku

ABD Dolar›       58.390 68       50.000 71
EURO                 - -                 - -

68 71

107.546 60.218

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle HSBC Bank’tan al›nan krediler içerisinde yer alan dövizli bakiyeler ve bu kredilere iliflkin faiz tahakkuklar›:

Anapara 2006

Döviz cinsi Faiz % Döviz tutar› YTL

ABD Dolar› 6,00 14.400.000 20.339
EURO 4,29 - 4,32 10.300.000 19.162

39.501

Faiz Tahakkuku

ABD Dolar› 32.517 46
EURO 8.470 16

62

39.563

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle finansal borçlar alt› aydan k›sa vadelidir.
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NOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar: 2007 2006

Al›c›lar 57.371 79.222
Al›nan çekler (*) 3.335 3.343
Verilen depozito ve teminatlar 3 20
Tahakkuk etmemifl finansman geliri (57) (19)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (1.712) (1.732)

58.940 80.834

(*)Al›nan çekler, ticari faaliyetler sonucunda müflterilerden al›nm›fl, portföyde bulunan ve vadeleri 3 aydan uzun olan çekleri ifade
etmektedir.

Ticari alacaklar 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle %1,50 (31 Aral›k 2006: %1,72) oran› kullan›larak iskonto edilmifltir.           

Vadesi geçmifl ancak karfl›l›k ayr›lmam›fl ticari alacaklar afla¤›daki gibidir:

Vadeden sonra geçen süre 2007 2006

0 - 1 ay aras› 2.664 5.796
1 - 2 ay aras› 302 1.962
2 - 3 ay aras› 284 1.284
3 aydan fazla 661 1.518

Toplam 3.911 10.560

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle vadesi geçmifl ancak karfl›l›k ayr›lmam›fl alacaklar›n büyük bölümünün gecikme
periyodunun 0-1 ay aras›nda olmas› ve ayr›ca alacak sigortas›, banka teminat›, ipotek ve di¤er teminatlar›n varl›¤› sebebiyle bu mali
tablolarda herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.

Vadesi geçmifl ve flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›lm›fl alacaklar›n analizi afla¤›daki gibidir:

Vadeden sonra geçen süre 2007 2006

0 - 3 ay aras› 121 99
3 - 9 ay aras› - 134
9 aydan fazla 1.591 1.499

Toplam 1.712 1.732

Dönem içinde flüpheli alacak karfl›l›¤› hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

2007 2006

1 Ocak bakiyesi (1.732) (855)

Dönem içerisindeki art›fl (2.701) (1.096)
Dönem içerisinde azal›fl 2.721 219

(1.712) (1.732)

Ticari Borçlar: 2007 2006

Sat›c›lar 21.241 38.261
Tahakkuk etmemifl finansman gideri (-) (82) (104)

21.159 38.157

Ticari borçlar 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle %1,50 (31 Aral›k 2006: %1,72) oran› kullan›larak iskonto edilmifltir. Ticari alacak ve
ticari borçlar›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ortalama vadeleri s›ras›yla 80-90 gün aras› ve 45 gündür.             
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NOT 8 - F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

fiirket’in grup içi flirketlerden Ak Finansal Kiralama A.fi. (Not 9) ile yapm›fl oldu¤u finansal kiralama anlaflmas› sonucu oluflan bilanço
tarihi itibariyle finansal kiralama borçlar› afla¤›daki gibidir.

Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar 2007 2006

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 262 -

Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 985 -

1.247 -

NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR BAK‹YELER‹ VE ÖNEML‹ ‹fiLEMLER

a) ‹liflkili taraflardan alacaklar: 2007 2006

1) ORTAKLAR 1.115 1.646

- Advansa B.V. 1.115 1.646

2) ‹fiT‹RAKLER 10 -

- Bimsa Uluslararas› ‹fl, Bilgi ve Yön. Sist. A.fi. (“Bimsa”) 10 -

3) GRUP ‹Ç‹ fi‹RKETLER 7.304 11.093

- Advansa GmbH. 6.691 5.766
- Kordsa Brasil S.A. - 3.701
- Exsa Export San.Mam. Sat›fl ve Araflt›rma A.fi. (“Exsa”) 400 -
- Exsa Americas Inc. - 763
- Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.fi. (“Yünsa”) 76 320
- Bossa Ticaret ve Sanayi ‹flletmeleri T.A.fi. (“Bossa”) 48 78
- Ak Finansal Kiralama A.fi. 35 -
- Temsa Sanayi ve Ticaret A.fi. (“Temsa”) 16 5
- Aksigorta A.fi. (“Aksigorta”) 32 70
- Enerjisa Enerji Üretim A.fi. (“Enerjisa”) - 15
- Exsa (UK) Ltd. - 352
- G›dasa Sabanc› G›da Sanayi ve Ticaret A.fi. (“G›dasa”) - 11
- Teknosa ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi. (“Teknosa”) - 8
- Kordsa Global Endüstriyel ‹plik ve 
     Kord Bezi San. Tic. A.fi. (“Kordsa”) 6 4

8.429 12.739
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NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR BAK‹YELER‹ VE ÖNEML‹ ‹fiLEMLER (Devam›)

b) ‹liflkili taraflara borçlar: 2007 2006

1) ORTAKLAR 716 1.545

- Advansa B.V. 716 1.545

2) ‹fiT‹RAKLER 29 42

- Bimsa 29 42

3) GRUP ‹Ç‹ fi‹RKETLER 5.210 10.882

- Enerjisa 3.089 3.987
- Advansa GmbH 1.586 714
- Advansa Iberica SL. 288 743
- Aksigorta A.fi. 58 132
- Olmuksa 137 228
- Ak Finansal Kiralama A.fi. 31 -
- Sabanc› Holding 7 5
- Tursa Sabanc› Turizm ve Yat›r›m ‹flletmeleri A.fi. (“Tursa”) 8 2
- Sabanc› Telekomünikasyon Hizm. A.fi. (“Sabanc› Telekom”) 2 -
- Exsa (UK) Ltd. 1 4.983
- Universal Trading (Jersey) Ltd. - 74
- Advansa (France) S.A. - 11
- Exsa Americas Inc. 3 3

5.955 12.469

c) Banka bakiyeleri 2007 2006

Akbank 725 575

d) Krediler 2007 2006

Akbank (Not 6) 107.546 60.218

e) Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar

Ak Finansal Kiralama A.fi. 2007 2006

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› 262 -
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar› 985 -

1.247 -

fiirket’in ana orta¤› Advansa BV., ba¤l› ortakl›klar› olan Advansa (UK) Ltd., Advansa Romania S.r.l. ve Artenius’a ait hisselerini, 2 Ekim
2006 tarihinde La Seda De Barcelona flirketine satm›flt›r. Bu ifllem neticesinde 2 Ekim 2006 tarihinden sonra yukar›da bahsi geçen
flirketler ile fiirket aras›ndaki iliflkili taraf münasebeti ortadan kalkm›flt›r. Bu sebeple bahse konu flirketlere ait sat›fl ve al›fl tutarlar›
2007 y›l› için iliflkili taraf ifllemleri olarak s›n›fland›r›lmam›fl ancak karfl›laflt›rma dönemi olan 2006 y›l› için iliflkili taraf ifllemleri olarak
gösterilmifltir.
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NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR BAK‹YELER‹ VE ÖNEML‹ ‹fiLEMLER (Devam›)

f) ‹liflkili taraflara yap›lan sat›fllar:

2007

Mal Hizmet Sabit K›ymet Kira

1) ORTAKLAR - 6.381 - -

- Advansa B.V. - 6.381 - -

2) GRUP ‹Ç‹ fi‹RKETLER 108.570 1.393 - -

- Advansa GmbH 91.859 478 - -
- Kordsa Brasil S.A. 5.418 - - -
- Bossa 6.166 27 - -
- Exsa 3.282 9 - -
- Yünsa 985 51 - -
- Exsa Americas Inc. 853 - - -
- Genex Brands Ltd. 7 - - -
- Aksigorta - 312 - -
- Enerjisa - 123 - -
- Temsa - 130 - -
- Olmuksa - 48 - -
- G›dasa - 47 - -
- Kordsa - 56 - -
- Çimsa - 25 - -
- Akçansa - 24 - -
- Pilsa Plastik Sanayi A.fi. (“Pilsa”) - 22 - -
- Toyotasa - 20 - -
- Teknosa - 19 - -
- Exsa (UK) Ltd. - 2 - -

Toplam 108.570 7.774 - -

2006

Mal Hizmet Sabit K›ymet Kira

1) ORTAKLAR - 5.097 - -

- Advansa B.V. - 5.097 - -

2) ‹fiT‹RAKLER - 142 - -

- Enerjisa - 142 - -

3) GRUP ‹Ç‹ fi‹RKETLER 136.959 5.990 84.432 63

- Advansa GmbH 78.255 282 - -
- Artensa (Not 35) 28.788 4.447 82.325 63
- Kordsa Brasil S.A. 7.947 - - -
- Bossa 5.433 15 - -
- Advansa (UK) Ltd. 4.528 184 - -
- Kordsa 3.291 6 - -
- Advansa Romania S.r.l. 3.261 193 2.107 -
- G›dasa 2.341 15 - -
- Exsa Americas Inc. 1.831 - - -
- Yünsa 1.240 10 - -
- Exsa (UK) Ltd. 25 5 - -
- Olmuksa 10 10 - -
- Exsa Export San.Mam. Sat›fl ve Araflt›rma A.fi. 5 3 - -
- Temsa 4 70 - -
- Aksigorta - 626 - -
- Sabanc› Holding - 55 - -
- Çimsa - 43 - -
- Pilsa - 10 - -
- Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. - 6 - -
- Teknosa ‹ç ve D›fl Ticaret A.fi. - 6 - -
- Toyotasa Toyota Sabanc› Sat›fl ve Pazarlama A.fi. - 4 - -

Toplam 136.959 11.229 84.432 63

fiirket, 30 Haziran 2006 tarihinde Kimya Bölümü’nü Artensa’ya 180.855 YTL bedelle satm›flt›r (Not 35). Bu sat›fl›n 15.923 YTL’si stok, 82.325 YTL’si
sabit k›ymet ve 82.607 YTL’si flerefiye bedeli olarak gerçeklefltirilmifltir.
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NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR BAK‹YELER‹ VE ÖNEML‹ ‹fiLEMLER (Devam›)

g) ‹liflkili taraflardan al›fllar:

2007

Mal Hizmet Sabit K›ymet Kira

1) ORTAKLAR - 3.762 - -

- Advansa BV. - 3.762 - -

2) ‹fiT‹RAKLER - 323 238 1

- Bimsa - 323 238 1

3) GRUP ‹Ç‹ fi‹RKETLER 4.151 60.681 1.668 96

- Olmuksa 3.055 - - -
- Advansa GmbH 1.067 3.174 31 -
- Enerjisa - 51.259 - -
- Aksigorta - 4.278 - -
- Advansa Iberica SL. - 1.431 - -
- Avivasa Hayat ve Emeklilik (*) - 290 - -
- Sabanc› Telekom - 63 5 -
- Carrefoursa 29 - - -
- Sabanc› Holding - 50 - 96
- Tursa - 47 - -
- Sabanc› Üniversitesi - 36 315 -
- Exsa Americas Inc. - 25 - -
- Bossa - 8 - -
- Çimsa - 5 - -
- Temsa - 15 - -
- Exsa (UK) Ltd. - - 1 -
- Ak Finansal Kiralama A.fi. - - 1.316 -

TOPLAM 4.151 64.766 1.906 97

(*) 31 Ekim 2007 tarihi itibariyle Aviva Hayat ve Emeklilik ile Ak Emeklilik eflit ortakl›k yap›s›nda birleflerek Avivasa Emeklilik ve Hayat ad›n› alm›flt›r.
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2006

Mal Hizmet Sabit K›ymetler Kira

1) ORTAKLAR 86.600 7.454 - -

- Advansa B.V. 86.600 7.454 - -

2) ‹fiT‹RAKLER 15 48.260 - -

- Enerjisa - 47.702 - -
- Bimsa 15 558 - -

3) GRUP ‹Ç‹ fi‹RKETLER 46.826 10.228 - 155

- Exsa (UK) Ltd. 30.253 4 - -
- Universal Trading (Jersey) Ltd. 10.733 - - -
- Olmuksa 3.253 - - -
- Advansa GmbH 1.034 1.748 - -
- Advansa (UK) Ltd. 982 751 - -
- Artensa 448 - - -
- Advansa Romania S.r.l. 117 - - -
- Sabanc› Telekom 2 153 - -
- Pilsa 2 1 - -
- Yünsa 2 - - -
- Aksigorta - 5.429 - -
- Advansa Iberica SL. - 1.353 - -
- Ak Emeklilik A.fi. - 304 - -
- Sabanc› Üniversitesi - 235 - -
- Exsa Americas Inc. - 71 - -
- Advansa (France) S.A. - 66 - -
- Tursa - 48 - -
- Sabanc› Holding - 47 - 139
- Çimsa - 16 - -
- Bossa - 2 - -
- Temsa - - - 16

Toplam 133.441 65.942 - 155



NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLAR BAK‹YELER‹ VE ÖNEML‹ ‹fiLEMLER (Devam›)

h) Finansman gelirleri

2007 2006

Akbank 47 72

i) Finansman giderleri:

2007 2006

Advansa BV. - 3.919
Akbank 5.542 3.678

5.542 7.597

j) Komisyon gelirleri:

2007 2006

Aksigorta (Not 38) 312 626

k) Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 1.724 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 1.735 YTL).

NOT 10 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Di¤er Alacaklar: 2007 2006

Devreden katma de¤er vergisi (“KDV”) 9.327 4.906
‹ndirimli orana tabi iadesi talep edilen KDV 2.190 2.734
‹hracat teslimlerinden iadesi talep edilen KDV 102 1.142
Muhtelif alacaklar 698 853

12.317 9.635

Di¤er Yükümlülükler: 2007 2006

Sosyal güvenlik ve vergi borçlar› 2.997 3.080
Personele borçlar 626 737
Di¤er 29 44

3.652 3.861

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 12 - STOKLAR

2007 2006

‹lk madde ve malzeme 40.953 66.088
Yar› mamuller 242 2.157
Ara mamuller 38.652 28.085
Mamuller 33.775 22.056
Yan ürün 2.832 2.215
Di¤er 4.274 2.154

De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (*) (3.469) (3.173)

117.259 119.582
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NOT 12 - STOKLAR (Devam›)

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde de¤er düflüklü¤ünden ötürü gider kaydedilerek kay›ttan düflülen stok tutar›
1.756 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 1.659 YTL). Daha önceki dönemlerde de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› olarak muhasebelefltirilen ve 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde piyasa koflullar›ndaki iyileflmeden veya sat›larak elden ç›kar›lmas›ndan dolay› sat›fllar›n
maliyetinden düflülerek gelir olarak kaydedilen tutar 1.460 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 2.398 YTL).

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sona eren hesap döneminde giderleflerek sat›lan mal›n maliyeti hesab›na dahil edilen stok tutar› 311.811
YTL’dir. (31 Aral›k 2006: 366.504 YTL)

(*) De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› mamul, ara mamul ve di¤er stok kalemleri için ayr›lm›flt›r.

NOT 13 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAK ED‹fi BEDELLER‹

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

Ertelenen vergiler

fiirket, ertelenen gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca haz›rlanm›fl mali tablolar
ve Türk Ticaret Kanunu ve vergi kanunlar›na uygun olarak haz›rlam›fl oldu¤u mali tablolardaki farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya
ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin ve gider karfl›l›klar›n›n,
SPK Muhasebe Standartlar›na ve vergi kanunlar›na göre de¤iflik raporlama dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad›r.

fiirket Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69’uncu madde uyar›nca 31 Aral›k 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine
göre hesaplayaca¤› yat›r›m indirimi istisnas› tutar›n›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008
y›llar›na ait kazançlar›ndan indirmeyi tercih etti¤inden, geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi
alaca¤› ve yükümlülü¤ü için uygulanacak oran %30’dur (31 Aral›k 2006: %30). fiirket’in mevcut birikmifl mali zararlar› ve yararlan›lacak
yat›r›m indirimi tutar› göz önüne al›nd›¤›nda %30’luk vergi yükü yerine %19,8 yat›r›m indirimi stopaj›na tabi olaca¤› öngörülmektedir. Bu
sebeple fiirket ertelenmifl vergi hesab›n› %19,8 oran› üzerinden yapmaktad›r.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar›
kullan›larak haz›rlanan dökümü afla¤›daki gibidir:

Birikmifl Ertelenen vergi varl›¤›/

geçici farklar (yükümlülü¤ü)

2007 2006 2007 2006

Maddi ve maddi olmayan
   varl›klar›n kay›tl› de¤erleri ile
   vergi de¤erleri aras›ndaki net fark 28.064 33.547 (5.557) (6.642)
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 14.217 13.143 2.816 2.601
Sigorta tazminat geliri düzeltmesi 13.789 17.700 (2.730) (3.504)
Stoklar›n kay›tl› de¤eri ile
   vergi de¤eri aras›ndaki net fark 10.665 5.565 2.112 1.102
Di¤er duran varl›klar›n kay›tl› de¤erleri ile
   vergi de¤erleri aras›ndaki net fark 2.302 2.788 456 552
Birikmifl izin karfl›l›¤› 2.071 2.143 410 424
Yeniden yap›lanma gider karfl›l›¤› 890 1.024 176 203
‹hracat gider karfl›l›¤› 830 855 164 169
fiüpheli alacak karfl›l›¤› 648 645 128 128
Tahakkuk etmemifl finansman gideri düzeltmesi 82 104 (16) (21)
Tahakkuk etmemifl finansman geliri düzeltmesi 57 19 11 4
Sat›m amaçl› elde tutulan varl›klar›n
   kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri
   aras›ndaki net fark 48 8.730 (10) 1.729
Di¤er karfl›l›klar 238 993 47 197

Ertelenen vergi varl›klar› 6.320 7.109
Ertelenen vergi yükümlülükleri (8.313) (10.167)

Ertelenen vergi yükümlülükleri, net (1.993) (3.058)
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NOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (Devam›)

Ertelenen vergi varl›klar›: 2007 2006

Bir y›ldan uzun sürede yararlan›lacak 3.681 3.577
Bir y›ldan k›sa sürede yararlan›lacak 2.639 3.532

6.320 7.109

Ertelenen vergi yükümlülükleri: 2007 2006

Bir y›ldan uzun sürede gerçekleflecek 7.513 9.372
Bir y›ldan k›sa sürede gerçekleflecek 800 795

8.313 10.167

Ertelenen vergi hareket tablosu afla¤›da belirtilmifltir: 2007 2006

1 Ocak bakiyesi (3.058) (25.167)

Dönemin ertelenen vergi geliri (Not 41) 1.065 22.109

(1.993) (3.058)

fiirket’in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle üzerinden ertelenen vergi alaca¤› hesaplanmayan toplam 102.348 YTL tafl›nabilir mali zarar› bulunmakta olup bu
tafl›nabilir mali zarar befl y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilir (31 Aral›k 2006: 60.783 YTL). Tafl›nabilir mali zarar tutarlar› ve
kullan›labilecekleri en son hesap dönemleri afla¤›daki gibidir:

2010 60.783
2012 41.565

102.348

fiirket, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle oluflan 128.071 YTL mali zarar›n›n 67.288 YTL’sini 2006 y›l› mali kar›ndan mahsup etmifltir. Bu ifllem neticesinde
mahsup edi lemeyen 60.783 YTL mal i  zarar 2005 y› l ›na ait olup en son 2010 y› l ›  hesap döneminde kul lan› labi lecekt ir .

fiirket’in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ertelenen vergi alaca¤› hesaplanmayan toplam 87.989 YTL tutar›nda yararlan›lacak devreden yat›r›m indirimi
bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006: 83.402 YTL).

NOT 15 - D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er Cari Varl›klar: 2007 2006

Peflin ödenen giderler 10 8

10 8

Di¤er Cari Olmayan Varl›klar: 2007 2006

Yedek parça 7.470 7.466
Gelecek y›llara ait giderler 93 139

7.563 7.605

NOT 16 - F‹NANSAL VARLIKLAR

2007 2006

YTL tutar› % Oran› YTL tutar› % Oran›

Enerjisa (*) - - 8.158 0,90
Bimsa 1.484 10,00 1.484 10,00

- 9.642

Enerjisa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› - (4.755)
Bimsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (1.044) (1.044)

440 3.843

Sermayeye ifltirak tutarlar› elde etme maliyeti üzerinden gösterilmekte olup sermayeye ifltirak oranlar› nominal de¤erler üzerinden hesaplanm›flt›r.
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NOT 16 - F‹NANSAL VARLIKLAR (Devam›)

(*)fiirket Yönetim Kurulu, 23 Mart 2007 tarihinde yapm›fl oldu¤u toplant›da finansal varl›klar›ndan Enerjisa’n›n hisselerinin tamam›n›n düzeltmeler hariç
olmak üzere 410.000.000 ABD Dolar› hisse de¤eri üzerinden Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’nun onaylamas› kayd›yla Verbund (Österreichische
Elektrizitatswirtschafts-Aktiengesellschaft) flirketine sat›lmas›na ve bu do¤rultuda gerekli ifllemlerin bafllat›lmas›na karar vermifltir. Bu tarihten önce makul
de¤erinin güvenilir bir flekilde belirlenememesi nedeniyle de¤er düflüklü¤ünden ar›nd›r›lm›fl maliyet bedeli olan 3.403 YTL üzerinden gösterilen Enerjisa, bu
tarihten sonra makul de¤erinin güvenilir bir flekilde tespit edilebilmesi neticesinde 5.093 YTL üzerinden mali tablolarda gösterilmifl ve oluflan 1.690 YTL
tutar›ndaki de¤er art›fl›, sermaye yedekleri hesab›nda yer alan finansal varl›klar de¤er art›fl fonu içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r. Enerjisa hisseleri 31 May›s 2007
tarihinde 4.892 YTL’ye sat›lm›fl, oluflan 1.489 YTL kar ilgili gelir hesaplar›na yans›t›lm›fl ve sermaye yedekleri hesab›nda yer alan finansal varl›k de¤er art›fl
fonu kapat›lm›flt›r. Düzeltmeler hariç gerçekleflen bu sat›fl›n ard›ndan, düzeltme ifllemleri gerçeklefltirilmifl olup , 29 Ocak 2008 tarihinde 61 YTL daha gelir
elde edilmifl olup, bu tutar›n 2007 mali tablolar›na yans›t›lmas›yla hisse sat›fl iflleminden elde edilen toplam kar 1.550 YTL olmufltur.

NOT 17 - POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve ilgili amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler
afla¤›daki gibidir:

1 Ocak 2007 Girifller Transferler (*) Ç›k›fllar 31 Aral›k 2007

Maliyet:

Arsa 1.061 - 2.587 - 3.648
Binalar 6.532 - 9.454 - 15.986

7.593 - 12.041 - 19.634

Birikmifl amortisman:

Binalar 2.246 665 2.685 - 5.596

2.246 - - - -

Net defter de¤eri 5.347 14.038

(*)fiirket, maddi varl›klar içerisinde s›n›fland›r›lm›fl olan ve kay›tl› de¤erleri 139 YTL olan Adana Merkez Tesislerindeki baz› bina, yeralt› ve yerüstü düzenlerini
ve sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar içerisinde s›n›fland›r›lm›fl olan ve kay›tl› de¤erleri 9.217 YTL olan Kurtköy Tesisleri’nde mevcut baz› bina, yeralt›
ve yerüstü düzenlerini üçüncü flah›slara kiraya vermifltir. Bu sebeple söz konusu maddi varl›klar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller içerisine transfer edilmifltir.

fiirket’in sahip oldu¤u, 31 Aral›k 2007 tarihinde net defter de¤eri 14.038 YTL tutar›ndaki gayrimenkuller kira sözleflmeleri vas›tas›yla üçüncü flah›slara
kiralanmaktad›r. fiirket’in bu sözleflmelerden dönem içerisinde elde etti¤i kira geliri 907 YTL’dir (Not 38 ve 44).

1 Ocak 2006 Girifller Transferler (*) Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

Maliyet:

Arsa 1.061 - - - 1.061
Binalar 2.978 - 3.554 - 6.532

4.039 - 3.554 - 7.593

Birikmifl amortisman:

Binalar 946 246 1.054 - 2.246

946 246 1.054 - 2.246

Net defter de¤eri 3.093 5.347

(*) fiirket Adana Merkez Tesislerinde mevcut baz› binalar›n› Artenius’a kiralam›flt›r.
fiirket’in sahip oldu¤u, 31 Aral›k 2006 tarihinde net defter de¤eri 5.347 YTL tutar›ndaki gayrimenkuller kira sözleflmeleri vas›tas›yla üçüncü flah›slara
kiralanmaktad›r. fiirket’in bu sözleflmelerden dönem içerisinde elde etti¤i kira geliri 644 YTL’dir (Not 38).



NOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR

a) 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi varl›klar ve ilgili birikmifl amortismanlar›nda
gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

1 Ocak  Yat›r›mdan Di¤er De¤er 31 Aral›k

2007 ‹laveler transferler transferler (*) düflüklü¤ü(**) Ç›k›fllar  2007

Maliyet:

Arsa ve arazi 13.400 - - - - - 13.400
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 8.248 - - (21) - - 8.227
Binalar 59.860 - 269 (206) - - 59.923
Makine, tesis ve cihazlar 360.227 668 9.483 791 (28.963) (29) 342.177
Tafl›t araç ve gereçleri 2.864 7 - - - (168) 2.703
Döfleme ve demirbafllar 5.696 172 187 2 - (37) 6.020
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 7.509 12.600 (10.327) - - (110) 9.672

457.804 13.447 (388) 566 (28.963) (344) 442.122

Birikmifl amortisman:

Yeralt› ve yerüstü düzenleri 2.952 473 - (9) - - 3.416
Binalar 19.632 3.033 - (79) - - 22.586
Makine, tesis ve cihazlar 190.991 16.357 - 743 - (8) 208.083
Tafl›t araç ve gereçleri 2.595 147 - - - (148) 2.594
Döfleme ve demirbafllar 3.946 423 - 2 - (31) 4.340

220.116 20.433 - 657 - (187) 241.019

Net defter de¤eri 237.688 201.103

Kimya

1 Ocak  Yat›r›mdan Di¤er De¤er bölümü 31 Aral›k

2006 ‹laveler transferler transferler  düflüklü¤ü(***) ç›k›fllar› Ç›k›fllar  2006

Maliyet:

Arsa ve arazi 13.929 - - - - (529) - 13.400
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 9.115 - 341 (831) - (377) - 8.248
Binalar 64.187 1 1.522 (2.723) - (3.118) (9) 59.860
Makine, tesis ve cihazlar 532.097 681 9.553 347 (65.623) (112.207) (4.621) 360.227
Tafl›t araç ve gereçleri 3.033 5 1 6 - (22) (159) 2.864
Döfleme ve demirbafllar 6.020 208 19 18 - (523) (46) 5.696
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 11.404 8.764 (11.451) - - (1.182) (26) 7.509

639.785 9.659 (15) (3.183) (65.623) (117.958) (4.861) 457.804

Birikmifl amortisman:

Yeralt› ve yerüstü düzenleri 2.685 473 - (175) - (31) - 2.952
Binalar 17.644 3.132 - (879) - (262) (3) 19.632
Makine, tesis ve cihazlar 210.119 26.345 - 292 - (43.292) (2.473) 190.991
Tafl›t araç ve gereçleri 2.470 295 - 6 - (16) (160) 2.595
Döfleme ve demirbafllar 3.756 470 - 11 - (251) (40) 3.946

236.674 30.715 - (745) - (43.852) (2.676) 220.116

Net defter de¤eri 403.111 237.688
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NOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR (Devam›)

(*)Sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar içerisine s›n›fland›r›lm›fl olan ve kay›tl› de¤erleri 46 YTL olan baz› makine ve tesisler yeniden
kullan›ma al›nd›¤›ndan maddi varl›klara transfer edilmifltir. Adana Merkez Tesislerinde bulunan ve kay›tl› de¤erleri 139 YTL olan baz›
bina, yeralt› ve yerüstü düzenleri üçüncü flah›slara kiraya verildi¤inden yat›r›m amaçl› gayrimenkullere transfer edilmifltir.

Önemli muhasebe politikalar›n›n özeti bölümünde de belirtildi¤i üzere, bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden
daha yüksekse, kay›tl› de¤er derhal geri kazan›labilir de¤erine indirilir. fiirket yönetimi, hesap dönemi sonunda maddi varl›klarda de¤er
düflüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak bir de¤erlendirme yapmaktad›r. Yap›lan bu de¤erlendirme neticesinde fiirket 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle maddi varl›klar›n›n geri kazan›labilir de¤erlerini, kullan›mdaki de¤er esas›na göre yeniden belirlemifltir.

(**)31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, kullan›mdaki de¤er, iskonto oran›n›n %8,58 olarak kullan›ld›¤› indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi
ile tespit edilmifltir. Bunun sonucunda 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kay›tl› de¤erleri 50.431 YTL olan maddi varl›klar›n kullan›mdaki
de¤erleri 21.468 YTL olarak belirlenmifl ve bahsi geçen maddi varl›klar›n kay›tl› de¤eri üzerinden 28.963 YTL tutar›nda de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r. Ayr›lan bu de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› di¤er faaliyet giderleri içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r (Not 38).

(***)31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle kullan›mdaki de¤er, iskonto oran›n›n %8,60 olarak kullan›ld›¤› indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi
ile tespit edilmifltir.  Bunun sonucunda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle kay›tl› de¤erleri 135.020 YTL olan maddi varl›klar›n kullan›mdaki
de¤erleri 69.397 YTL olarak belirlenmifl ve bahsi geçen maddi varl›klar›n kay›tl› de¤eri üzerinden 65.623 YTL tutar›nda de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r. Ayr›lan bu de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› di¤er faaliyet giderleri içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r (Not 38). De¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n tamam› Tekstil bölümünün maddi varl›klar›na iliflkindir.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluflan toplam amortisman gideri ve itfa paylar›n›n iliflkilendirildikleri
gelir tablosu hesaplar› afla¤›daki gibidir:

2007 2006

Üretim maliyeti 19.480 28.109
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 1.658 2.392
Genel yönetim giderleri 781 1.127

21.919 31.628

b) Sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar:

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar ve ilgili birikmifl
amortismanlar›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

Di¤er

1 Ocak 2007 ‹laveler transferler (*) Ç›k›fllar 31 Aral›k 2007

Maliyet 41.046 - (12.609) (8.163) 20.274
Birikmifl amortisman (30.714) - 3.340 7.199 (20.175)

10.332 - (9.269) (964) 99

(*)Sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar içerisinde s›n›fland›r›lan ve kay›tl› de¤erleri 52 YTL olan baz› makine ve tesisler yeniden
kullan›ma al›nd›¤›ndan maddi varl›klar içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r. Kay›tl› de¤erleri 9.217 YTL olan baz› bina, yeralt› ve yerüstü düzenleri
üçüncü flah›slara kiraya verildi¤inden yat›r›m amaçl› gayrimenkuller içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r. Sat›m amaçl› elde tutulan maddi varl›klar›n
bilanço tarihinden sonraki on iki ay içerisinde sat›lmas› beklenmektedir.

Di¤er De¤er

1 Ocak 2006 ‹laveler transferler düflüklü¤ü(**) Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

Maliyet 60.888 - (371) (3.637) (15.834) 41.046
Birikmifl amortisman (44.799) - 309 - 13.776 (30.714)

16.089 - (62) (3.637) (2.058) 10.332
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NOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR (Devam›)

fiirket yönetimi, global pazar dinamiklerine uyum sa¤lamak ve Filament biriminin rekabetçi yap›s›n› iyilefltirmek için gerçeklefltirilen
yeniden yap›lanma çal›flmalar› çerçevesinde Kurtköy Tekstürize ‹plik Tesisinin ve Adana Merkez Tesislerinde yer alan baz› üretim
makinelerinin kapat›larak sat›lmas›na karar vermifltir. Bu çerçevede 2005 y›l› içerisinde bilançoda sat›m amaçl› elde tutulan maddi
varl›klar içerisine s›n›fland›r›lan ve kay›tl› de¤erleri 2.058 YTL olan baz› makine ve ekipmanlar sat›lm›fl, kay›tl› de¤erleri 62 YTL olan
baz› makine, ekipman ve demirbafllar da yeniden kullan›ma al›nd›¤›ndan maddi varl›klar içerisine s›n›fland›r›lm›flt›r.

(**)fiirket, 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle sat›m amaçl› elde tutulan varl›klar içerisinde s›n›fland›rd›¤› baz› makine, tesis ve ekipmanlar›n›
bir daha sat›lmalar› mümkün olmad›¤›n›n tespitiyle aktiflerinden ç›kartm›fl ve net defter de¤eri 3.637 YTL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› ay›rm›flt›r. Ayr›lan bu de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› di¤er faaliyet giderleri içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r (Not 38).

NOT 20 - MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde maddi olmayan varl›klar ve ilgili birikmifl amortismanlar›nda
gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

Yat›r›mdan

1 Ocak 2007 Girifller Transferler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2007

Maliyet:

Haklar 4.124 1.483 388 - 5.995

Birikmifl amortisman:

Haklar 3.279 821 - - 4.100

Net defter de¤eri 845 1.895

Yat›r›mdan

1 Ocak 2006 Girifller Transferler Ç›k›fllar 31 Aral›k 2006

Maliyet:

Haklar 4.104 5 15 - 4.124

Birikmifl amortisman:

Haklar 2.612 667 - - 3.279

Net defter de¤eri 1.492 845

NOT 21 - ALINAN AVANSLAR

2007 2006

Al›nan siparifl avanslar› 284 136

284 136

NOT 22 - EMEKL‹L‹K PLANLARI

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).
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NOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI

2007 2006

Birikmifl izin karfl›l›¤› 2.071 2.143
Yeniden yap›land›rma gider karfl›l›¤› 891 1.024
‹hracat gider karfl›l›¤› 830 855
Di¤er karfl›l›klar 332 1.103

4.124 5.125

Dönem içindeki yeniden yap›lanma gider karfl›l›¤› hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

2007 2006

1 Ocak bakiyesi 1.024 3.454

Dönem içerisindeki art›fl (Not 38) 431 2.755
Dönem içerisindeki azal›fl (564) (5.185)

891 1.024

fiirket 2005 y›l› içerisinde Kurtköy Tekstürize ‹plik Tesisini kapatm›fl ve ayn› zamanda Adana Merkez Tesislerindeki baz› makinelerin
kapat›lmas›na karar vermifltir. Yeniden yap›land›rma gider karfl›l›¤› bu çerçevede fiirket aleyhine aç›lm›fl baz› davalara ve di¤er giderlere
iliflkindir.

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›

Afla¤›da belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, fiirket’in herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaflmas› bulunmamaktad›r.

Türk kanunlar›na göre fiirket en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak; emeklilik nedeniyle iliflkisi kesilen, askerlik hizmetleri için ça¤r›lan,
fiirket taraf›ndan ‹fl Kanunu 25/2. Madde haricinde iflten ç›kart›lan, evlilik nedeniyle bir y›l içerisinde iflten ayr›lan kad›nlara veya vefat
eden her çal›flan›n yasal varislerine k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle ilgili yasa de¤iflerek,
emeklilik flartlar› kademeli hale getirilmifltir. Ödenecek tazminat, sendikas›z personel için k›dem tazminat› tavan›n› aflmamak kayd›yla
her hizmet y›l› için bir ayl›k giydirilmifl ücret tutar› kadar, sendikal› personel için ise k›dem tazminat› tavan›n› aflmamak kayd›yla her
hizmet y›l› için 47 günlük giydirilmifl ücret tutar› kadard›r. Bir y›ldan artan süreler için de ayn› oran üzerinden k›st ödeme yap›l›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in çal›flanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahmini
ile hesaplan›r.

SPK Muhasebe Standartlar›, fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini
öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülü¤ün hesaplanmas›ndan afla¤›daki aktüer öngörüler kullan›lm›flt›r.             

2007 2006

‹skonto oran› (%) 5,71 5,71
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran› (%) 98 98

‹skonto oran›, uzun vadeli YTL faiz oranlar› ile beklenen enflasyon oran› aras›ndaki farktan hesaplanm›flt›r.                    

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karfl›l›¤›n enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto oran›
enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
geçerli olacak k›dem tazminat› tavan› olan 2,09 YTL (1 Ocak 2007: 1,96 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n
hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

2007 2006

1 Ocak bakiyesi 13.143 14.389

Dönem içerisindeki art›fl 3.054 3.399
Artenius’a transfer - (1.763)
Dönem içerisindeki ödemeler (1.980) (2.882)

14.217 13.143
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NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR ZARAR

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 25 - SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

fiirket’in ortaklar› ve 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sermayeye kat›l›m oranlar›:

2007 2006

Pay tutar› Pay yüzdesi Pay tutar› Pay yüzdesi

Advansa B.V. 110.313 51,00 110.313 51,00
Europlus Investment Holdings Ltd. (*) - - 33.140 15,32
Halka arz 105.987 49,00 72.847 33,68

216.300 100,00 216.300 100,00

Özsermaye düzeltme farklar› (**) 196.213 196.213

412.513 412.513

(*)fiirket’in orta¤› Europlus Investment Holdings Ltd., sahip oldu¤u 33.140 YTL nominal de¤erli hisse senetlerinin tamam›n› 19 fiubat
2007 - 22 fiubat 2007 tarihleri aras›nda ‹MKB ulusal pazarda satm›flt›r. Bu sat›fl ifllemi neticesinde Europlus Investment Holdings
Ltd.’in fiirket sermayesine kat›l›m› kalmam›flt›r.

(**)Sermaye düzeltme farklar›, fiirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmifl toplam tutar›ndan geçmifl y›l zararlar›n›n mahsup
edilmesinden sonra kalan tutar ile fiirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki sermaye tutar› aras›ndaki fark› ifade eder.

NOT 26 - 27 - 28 SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YILLAR KAR/ ZARARLARI

Mali tablolarda tarihi de¤erleri ile gösterilmifl sermaye ve kar yedeklerinin düzeltilmifl de¤erleri ve enflasyon düzeltme farklar› afla¤›daki
gibidir:

Özsermaye

31 Aral›k 2007 Tarihi Düzeltilmifl Enflasyon Düzeltmesi

De¤erler De¤erler Farklar›

Sermaye 216.300 412.513 196.213
Yasal yedekler 5.356 5.356 -
Ola¤anüstü yedekler (Not 27) 1.152 1.152 -

222.808 419.021 196.213

Özsermaye

31 Aral›k 2006 Tarihi Düzeltilmifl Enflasyon Düzeltmesi

De¤erler De¤erler Farklar›

Sermaye 216.300 412.513 196.213
Yasal yedekler 5.356 5.356 -
Ola¤anüstü yedekler 13.646 13.646 -

235.302 431.515 196.213

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”)’da öngörüldü¤ü flekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluflur. TTK, birinci yasal yede¤in,
toplam yedek fiirket’in ödenmifl sermayesinin %20’sine eriflene kadar kanuni kardan %5 oran›nda ayr›lmas›n› öngörür. ‹kinci yasal
yedek ise, ödenmifl sermayenin %5’ini aflan tüm nakit kar da¤›t›mlar› üzerinden %10 oran›nda ayr›l›r. TTK hükümleri çerçevesinde
yasal yedekler, sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilmekte ve ödenmifl sermayenin %50’sini aflmad›kça di¤er amaçlarla
kullan›lamamaktad›r.
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NOT 26 - 27 - 28 SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YILLAR KAR/ ZARARLARI (Devam›)

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 8 Ocak 2008 tarihli 4/138 say›l› karar› gere¤ince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere paylar›
borsada ifllem gören anonim ortakl›klar için, asgari kar da¤›t›m oran› % 20 (31 Aral›k 2006: %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, 2007 y›l› faaliyetleri sonucunda elde
ettikleri dönem kar›ndan temettü da¤›tacaklar›n, hesaplayacaklar› birinci temettüyü nakden da¤›t›lmalar› zorunlulu¤u getirilmifltir.

Seri XI No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden sermaye,
emisyon primi, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler ve ola¤anüstü yedek kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap
kalemlerinin düzeltilmifl de¤erlerine toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.

NOT 29 - YABANCI PARA POZ‹SYONU

2007 2006

Varl›klar 92.470 116.707
Yükümlülükler (127.826) (139.194)

Net yabanc› para pozisyonu (35.356) (22.487)

                                   2007                          2006

Yabanc› Yabanc›

Yabanc› para YTL para YTL

para cinsi tutar› karfl›l›¤› tutar› karfl›l›¤›

Haz›r de¤erler ABD Dolar› 14.395.541 16.766 16.599.325 23.332
EURO 295.350 505 1.089.351 2.017

‹ngiliz Sterlini 25.739 60 16.506 46

‹liflkili taraflardan alacaklar ABD Dolar› 343.689 400 587.150 825
EURO 9.509.583 16.263 6.333.275 11.726

Ticari alacaklar ABD Dolar› 30.275.615 35.262 42.089.246 59.161
EURO 13.468.958 23.035 10.356.341 19.175

‹ngiliz Sterlini 19.152 45 47.492 131

Di¤er alacaklar ve cari/
   cari olmayan varl›klar ABD Dolar› 16.727 19 46 -

EURO 49.876 85 130.357 241
‹ngiliz Sterlini 13.088 30 19.382 53

Toplam yabanc› para

   cinsinden varl›klar 92.470 116.707

Finansal borçlar ABD Dolar› 58.858.390 68.882 55.882.517 78.929
EURO 22.500.000 38.664 11.208.470 20.852

‹liflkili taraflara borçlar ABD Dolar› 764.044 894 667.434 942
EURO 1.765.670 3.034 3.832.213 7.129

Ticari borçlar ABD Dolar› 4.852.752 5.679 2.278.640 3.218
EURO 5.309.686 9.124 14.346.504 26.690

‹ngiliz Sterlini 24.991 58 11.814 33

Di¤er yükümlülükler
   ve borç karfl›l›klar› ABD Dolar› 348.478 408 201.370 284

EURO 573.771 986 568.996 1.059
‹ngiliz Sterlini 41.338 97 20.987 58

Toplam yabanc› para

   cinsinden yükümlülükler 127.826 139.194

2007 FAAL‹YET RAPORU 4 5



NOT 30 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

fiirket, Adana merkez tesislerinde bulunan Araflt›rma-Gelifltirme (“Ar-Ge”) tesisi bünyesinde çeflitli Ar-Ge projeleri yürütmektedir. fiirket,
bu projeler ile ilgili olarak Araflt›rma-Gelifltirme Yard›m›na ‹liflkin Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 say›l› Tebli¤i ve Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (“Tübitak”) Sanayi Araflt›rma-Gelifltirme Projeleri Destekleme Program›na ‹liflkin Yönetmelik
kapsam›nda destek alabilmek için 2006 y›l›nda ve 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemleri içerisinde Tübitak’a baflvurularda
bulunmufltur. Yap›lan baflvurular neticesinde, fiirket’in mevcut Ar-Ge projelerinden baz›lar› ilgili destek kapsam›na dahil edilmifltir.
Bahse konu destek hibe fleklinde olup, "projeler için yap›lan muhtelif masraflar›n belirli bir oranda fiirket’e ödenmesi" fleklindedir.

Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, 5228 Say›l› Kanun’un 31’inci maddesi ile yap›lan de¤ifliklikle Ar-Ge harcamas› yapan
özel sektör kurumlar›n›n bu alandaki çabalar›n›n desteklenmesi için araflt›rma ve gelifltirmeye yönelik harcamalar›n, ilgili dönemde
gider kaydedilen Ar-Ge harcamalar›na ilave olarak, %40’›n›n ilgili dönemde beyan edilen gelirden indirilmesine olanak sa¤lanm›flt›r.

fiirket, bu baflvurular neticesinde 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde toplam 26 YTL Ar-Ge destek geliri elde etmifl
ve bu geliri di¤er faaliyet gelirleri içerisinde s›n›fland›rm›flt›r (Not 38).

NOT 31 - TAAHHÜTLER, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a)2003 y›l› Aral›k ay›nda yap›lan 2002 y›l› ile ilgili vergi incelemesi sonucunda fiirket’in orta¤› olan Advansa B.V. arac›l›¤› ile yurtd›fl›ndan
kulland›¤› krediler için 2002 y›l›nda ödedi¤i ve tahakkuk ettirdi¤i faiz giderleri ile ilgili olarak gerekli vergi tevkifatlar›n›n yap›lmad›¤›
yönünde ve bu faizler üzerinden sorumlu s›fat› ile KDV yarat›lmad›¤›na iliflkin vergi inceleme raporu düzenlenmifl ve fiirket’e vergi
tarhiyat› ve vergi z›ya› cezas› tarhiyat› yap›larak 19 Ocak 2004 tarihinde fiirket’e tebli¤ edilmifltir.

fiirket, yap›lan bu cezal› tarhiyata karfl› 16 fiubat 2004 tarihinde Yüre¤ir Vergi Dairesi Müdürlü¤ü aleyhine dava açm›flt›r. Söz konusu
dava 25 May›s 2004 tarihinde fiirket lehine sonuçlanm›fl ancak vergi idaresince bu karar›n Dan›fltay nezdinde temyiz baflvurusu
yap›lm›flt›r. Stopaj ve fon tarhiyat› ile ilgili olarak vergi idaresince yap›lan temyiz baflvurusu olumsuz karfl›lanm›fl, bu karara karfl› vergi
idaresince yap›lan düzeltme baflvurusu da Dan›fltay taraf›ndan reddedilmifl ve dava fiirket lehine sonuçlanm›flt›r. KDV tarhiyat› ile ilgili
olarak vergi idaresince yap›lan temyiz baflvurusu Dan›fltay nezdinde kabul edilmifl ve fiirket’in bu karar›n düzeltilmesi amac›yla Dan›fltay’a
yapm›fl oldu¤u baflvuru reddedilmifltir. Bahse konu dava yeniden görüflülmek üzere Adana 1.Vergi Mahkemesine gönderilmifltir. 2007
y›l› Ekim ay› içerisinde Adana 1. Vergi Mahkemesi davan›n fiirket aleyhine sonuçlanmas› yönünde karar vermifl ve bu karar neticesinde
fiirket’e 7.083 YTL vergi ve vergi cezas› tarh edilmifl bulunmaktad›r. fiirket, yap›lan bu cezal› tarhiyata karfl› yürütmenin durdurulmas›
ve yeniden duruflma istemiyle 24 Ekim 2007 tarihinde Dan›fltay 3. Daire Baflkanl›¤›’na sunulmak üzere Adana 1. Vergi Mahkemesi
Baflkanl›¤›’na baflvurmufltur (Not 34).

31.12.2007 tarihinde Dan›fltay 3. Dairesinin yürütmeyi durdurma karar› taraf›m›za tebli¤ edilmifl olup temyize iliflkin esas karar rapor
tarihi itibariyle fiirkete tebli¤ edilmemifltir. Mali tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle bu davan›n henüz sonuçlanmam›fl olmas› nedeniyle
fiirket’in mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r. Buna ek olarak fiirket dava sonucunda olas› bir yükümlülü¤ün
do¤aca¤›n› beklememektedir. Bu sebeple fiirket, dava ile ilgili olarak mali tablolar›nda herhangi bir karfl›l›k ay›rmam›flt›r.

b)fiirket, 30 Haziran 2006 tarihinde Kimya ‹flkolu’nda faaliyet gösteren iflyerinin bir bölümünü
(Pet Resin ve Pet Preform) Artenius’a satm›fl ve bu bölümün çal›flanlar› 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm hak ve yükümlülükleri
ile Artenius’a transfer olmufltur. Ancak yasal mevzuat gere¤i Artenius’a transfer olan çal›flanlar›n tüm hak ve yükümlülükleri 2 y›l
süresince Artenius taraf›ndan karfl›lanmad›¤› takdirde fiirket taraf›ndan karfl›lanacakt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle transfer edilen
personelin k›dem tazminat› yükümlülüklerin toplam› 2.113 YTL’dir.

c)2007 y›l› içerisinde fiirket’in geçmifl hesap dönemleri ile ilgili yap›lan vergi incelemesi sonucunda fiirket’in orta¤› olan Advansa B.V.
arac›l›¤› ile yurtd›fl›ndan kulland›¤› kredilere iliflkin olarak toplam 32.417 YTL vergi ve 44.823 YTL ceza fiirket’e 2007 y›l› Temmuz
ay› içerisinde yap›lan tebligat ile tarh edilmifl bulunmaktad›r. fiirket yönetimi yap›lan bu tarhiyatlar›n kald›r›lmas› için 2007 y›l› Eylül ay›
içerisinde vergi mahkemesi nezdinde dava açm›flt›r. 2008 Ocak ay›nda, bu cezal› tarhiyata iliflkin olarak aç›lan davalar›n baz›lar›n›n
duruflmalar› gerçeklefltirilmifl, al›nan ara karar gere¤i flirketimizden davalara iliflkin bilgi ve belgeler talep edilmifltir fiirket, yap›lan bu
tarhiyatlar›n baz›lar›nda zamanafl›m› halinin dikkate al›nmam›fl olmas›n› ve dolay›s›yla ilgili mevzuata ayk›r›l›k teflkil ediyor olmas›n›, ana
orta¤› Advansa B.V.’nin hukuki yap›s›n›n tam olarak araflt›r›lmam›fl olmas›n› ve benzer davalarda bu tarhiyatlar›n aksi yönünde yarg›
içtihatlar›n›n bulunmas›n› dikkate alarak bahsi geçen vergi tarhiyatlar› ile ilgili aç›lan davalar sonucunda olas› bir yükümlülük do¤mas›n›
beklememektedir. Bu sebeple konu ile ilgili olarak mali tablolarda herhangi bir karfl›l›k ay›rmam›flt›r.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yükümlülüklerde yer almayan taahhütlerin toplam›:

2007 2006

‹hracat teflvik belgeleriyle ilgili taahhütler 356.793 281.197

fiirket’in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam 43.225  YTL (31 Aral›k 2006: 29.435 YTL) ihracat taahhüdü bulunmaktad›r. Yukar›da
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NOT 31 - TAAHHÜTLER, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devam›)

belirtilen tutarlar (31 Aral›k 2007: 356.793 YTL, 31 Aral›k 2006: 281.197 YTL), hali haz›rda ihracat taahhüdü yerine getirilmifl
ancak yasal kapatma ifllemleri henüz sonuçlanmam›fl toplam 313.568 YTL (31 Aral›k 2006: 251.762 YTL) ihracat teflvik belgeleri
ile ilgili taahhütleri de içermektedir.

2007 2006

Verilen teminat mektuplar› 42.884 10.020

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle alacaklar için al›nm›fl olan ipotek ve teminat tutarlar›:

2007 2006

Al›nan ipotek 14.288 21.792
Al›nan teminat mektuplar› 8.303 9.155
Al›nan teminat senet/çekleri 21.649 2.108

2007 2006

Devreden yat›r›m indirimi (Not 14) 87.989 83.402

fiirket, ortaklar›ndan Advansa B.V. arac›l›¤›yla kullanm›fl oldu¤u ancak 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle tamam›n›n geri ödemesini
gerçeklefltirdi¤i kredilere karfl›l›k 127.000.000 ABD Dolar› ve 20.000.000 Euro kefalet vermifltir (31 Aral›k 2006: 127.000.000
ABD Dolar› ve 20.000.000 Euro). 31.12.2007 sonu itibariyle bu kefalete iliflkin taahhüt ortadan kalkm›flt›r.                 

NOT 32 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

fiirket, 22 Haziran 2006 tarihinde yapm›fl oldu¤u Ola¤anüstü Genel kurul Toplant›s›’nda Pet Resin ve Pet Preform üretiminin yap›ld›¤›
Kimya Bölümünün ve bu Bölümün iflleri ile stoklar›n›n Artenius’a sat›fl›na iliflkin karar alm›fl ve bu ifllem 30 Haziran 2006 tarihinde
gerçeklefltirilmifltir. Bu tarihten sonra fiirket Kimya Bölümü faaliyetlerini sona erdirmifl, yaln›zca tekstil bölümü faaliyetlerini yürütmüfltür.
Bu sebeple 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarda yer alan tüm tutarlar tekstil bölümü faaliyetlerine
iliflkin olup ayr›ca bu not içerisinde gösterilmemifltir. 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bilgiler ise yaln›zca
karfl›laflt›rma amac›yla gösterilmifltir.

a) D›flar›dan sa¤lanan bölüm gelirleri:

2006

Tekstil 420.436
Kimya 112.127

532.563

D›flar›dan sa¤lanan bölüm gelirlerinin sat›fl yap›lan müflterilerin bulundu¤u co¤rafyalara göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

2006

Türkiye 341.701
Avrupa 165.143
Di¤er 25.719

532.563
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NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devam›)

b)Amortisman gideri, tükenme paylar›, maddi varl›klar de¤er düflüklü¤ü, di¤er nakit olmayan giderler ve yat›r›m harcamalar›:

2006

Tekstil Kimya Toplam

Amortisman gideri ve tükenme pay› 26.658 4.970 31.628
Maddi varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri 65.623 - 65.623
Sat›m amaçl› elde tutulan varl›klar de¤er
 düflüklü¤ü gideri 3.637 - 3.637
Finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri 4.755 - 4.755
Di¤er nakit olmayan giderler 5.146 496 5.642
Yat›r›m harcamalar› 9.013 651 9.664

c) 1 Ocak 2006 - 31 Aral›k 2006 tarih aral›¤›ndaki bölüm analizi:

Bölümler

Toplam aras›

Tekstil Kimya birleflik düzeltme Toplam

D›flardan sa¤lanan gelirler 420.436 112.127 532.563 - 532.563
Bölümler aras› gelirler 1.143 6.475 7.618 (7.618) -

Gelirler 421.579 118.602 540.181 (7.618) 532.563

Bölüm faaliyet giderleri (438.858) (114.835) (553.693) 7.618 (546.075)
Di¤er faaliyet (giderleri)/
gelirleri - net (79.373) 92.083 12.710 - 12.710

Bölüm sonucu (96.652) 95.850 (802) - (802)

NOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

2008 Ocak ay›nda, vergi mahkemesinde devam eden, cezal› tarhiyatlara iliflkin olarak aç›lan davalar›n baz›lar›n›n duruflmalar›
gerçeklefltirilmifl, al›nan ara karar gere¤i flirketten davalara iliflkin bilgi ve belgeler talep edilmifltir (Not 31.c).
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NOT 35 - DURDURULAN FAAL‹YETLER

fiirket, 22 Haziran 2006 tarihinde yapm›fl oldu¤u Ola¤anüstü Genel kurul Toplant›s›’nda al›nan karar do¤rultusunda Pet Resin ve
Pet Preform üretiminin yap›ld›¤› Kimya Bölümünü ve bu Bölümün iflleri ile stoklar›n› 30 Haziran 2006 tarihinde Artenius’a 90.000.000
Euro (180.855 YTL) peflin bedel ile satm›flt›r. Bu tarihten sonra fiirket’in Kimya Bölümü faaliyetleri sona ermifl, tekstil bölümü faaliyetleri
devam etmifltir. Bu sebeple 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarda yer alan tüm tutarlar devam
eden tekstil bölümü faaliyetlerine iliflkin oldu¤undan ayr›ca bu not içerisinde gösterilmemifltir. 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait bilgiler ise yaln›zca karfl›laflt›rma amac›yla gösterilmifltir.

Kimya bölümünün 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu afla¤›daki gibidir:

2006

Gelirler 112.696

Giderler (116.257)

Kimya bölümünün vergi
   öncesi kar› (3.561)

Vergi 12.234

Kimya bölümünün vergi
   sonras› kar› 8.673

Vergi öncesi kimya bölümü
   varl›klar› sat›fl kar› 91.877

Vergi -

Vergi sonras› kimya bölümü
   varl›klar› sat›fl kar› 91.877

Durdurulan faaliyetlere

   iliflkin net kar 100.550

Kimya bölümünün 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit ak›m detaylar› afla¤›daki gibidir:

2006

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 32.882
Yat›r›m faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 177.780
Finansal faaliyetlerde kullan›lan net nakit (41.814)

168.848

2006

Hissedarlara ait devam eden

   faaliyetlerden kaynaklanan

   hisse bafl›na zarar

Tam YTL cinsinden intifa senedi
   bafl›na zarar (4.503,47)
Tam YTL cinsinden bin adi hisse
   bafl›na zarar (5,25)

Hissedarlara ait durdurulan

   faaliyetlerden kaynaklanan

   hisse bafl›na kar/(zarar)

Tam YTL cinsinden intifa senedi
   bafl›na kar/(zarar) 3.669,71
Tam YTL cinsinden bin adi hisse
   bafl›na kar/(zarar) 4,28
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NOT 36 - ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

2007 2006

Yurtiçi sat›fllar 266.541 341.421
Yurtd›fl› sat›fllar 187.095 194.559
Di¤er sat›fllar 838 1.197
Di¤er iskontolar (832) (1.038)
Sat›fl iskontolar› (497) (1.194)
Sat›fllardan iadeler (1.956) (2.382)

Sat›fl gelirleri (net) 451.189 532.563

Sat›fllar›n maliyeti (430.128) (498.177)

Brüt esas faaliyet kar› 21.061 34.386

NOT 37 - FAAL‹YET G‹DERLER‹

2007 2006

Genel yönetim giderleri (17.783) (19.575)
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (24.038) (28.323)

(41.821) (47.898)

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde oluflan toplam personel giderinin iliflkilendirildikleri gelir tablosu
hesaplar› afla¤›daki gibidir:

2007 2006

Üretim maliyeti 41.450 41.617
Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri 1.599 2.349
Genel yönetim giderleri 7.136 6.954

50.185 50.920

NOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR

Di¤er faaliyet gelirleri: 2007 2006

Kur fark› gelirleri 33.751 51.909
Muhtelif sat›fl gelirleri 7.881 6.216
Kapat›lan karfl›l›k gelirleri 2.435 123
Enerjisa sat›fl kar› (Not 16) 1.550 -
Kira gelirleri 907 644
Faiz gelirleri 561 599
Acentelik ve komisyon gelirleri 312 626
Kredili sat›fllardaki vade fark› gelirleri 307 1.692
Maddi varl›k sat›fl karlar› 186 1.423
Sigorta hadiselerinden karlar 52 297
Ar-Ge Proje deste¤i gelirleri 26 -
Al›m iskontolar› 4 -
Kimya Bölümü sat›fl kar› - 91.877
Di¤er gelirler 1.032 739

Di¤er faaliyetlerden gelirler 49.004 156.145



NOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR (Devam›)

Di¤er faaliyet giderleri: 2007 2006

Maddi varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (*) (28.963) (65.623)
fiüpheli alacak karfl›l›k giderleri (2.701) (1.074)
Muhtelif sat›fllar maliyeti (1.402) (4.382)
Ödenen vergi ve harçlar (636) (2.669)
Yeniden yap›lanma karfl›l›¤› (Not 23) (431) (2.755)
Finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (Not 16) - (4.755)
Sat›m amaçl› elde tutulan varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (*) - (3.637)
Birikmifl izin karfl›l›¤› 72 (2.143)
Di¤er giderler (699) (2.197)

Di¤er faaliyetlerden giderler (34.760) (89.235)

(*)Maddi varl›klar ve sat›m amaçl› elde tutulan varl›klar de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar›na iliflkin bilgiler Not 19’da sunulmufltur.

NOT 39 - F‹NANSMAN G‹DERLER‹

Finansman giderleri: 2007 2006

Kur fark› giderleri (30.720) (88.326)
Faiz giderleri (7.035) (9.473)
Kredili al›fllardaki vade fark› giderleri (714) (553)

(38.469) (98.352)

NOT 40 - NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

NOT 41 - VERG‹LER

Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 say›l› yasa ile de¤iflmifltir. Söz konusu 5520 say›l› yeni Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi
oran› 2007 y›l› için %20’dir (2006: %20). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi
ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar›
üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).

30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya
kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir.
An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yap›labilmesi son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n ( D‹E TEFE art›fl oran›n›n )
%100’ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n ( D‹E TEFE art›fl oran›n›n ) %10’u aflmas› gerekmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
söz konusu flartlar sa¤lanmad›¤› için enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.

Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen
kar paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %15 oran›nda stopaja
tabidir. Kar›n sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz.

fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14 üncü (4 Nisan 2007
tarihinde yürürlü¤e giren 5615 say›l› Gelir Vergisi Kanunu ve baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun ile Mart 2007 ay›na
iliflkin olarak verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) gününe kadar beyan edip 17 inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l
içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan
herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.

Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve intifa

2007 FAAL‹YET RAPORU 5 1



5 2007 FAAL‹YET RAPORU2

NOT 41 - VERG‹LER (Devam›)

senetleri sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu kazanc›n
pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n yap›ld›¤› y›l› izleyen
ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Uzun y›llard›r uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutar› aflan sabit k›ymet al›mlar›n›n %40’› olarak hesaplad›klar› yat›r›m
indirimi istisnas›na 30 Mart 2006 tarihli 5479 say›l› yasa ile son verilmifltir. Ancak, söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na
eklenen geçici 69. madde uyar›nca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 y›l›
kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;

a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›nda, 193 say›l› Gelir
Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki ek 1,2,3,4,5 ve 6’nc› maddeleri
çerçevesinde bafllan›lm›fl yat›r›mlar› için belge kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacaklar› yat›r›mlar›,

b) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden önce bafllanan yat›r›mlarla ilgili
olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar›,

nedeniyle, 31 Aral›k 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›,
yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran›na iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait
kazançlar›ndan indirebilirler.

Bu durumda, yat›r›m indirimi istisnas› uyguland›¤› y›llarda istisna sonras› varsa kurum kazanc› %30 oran›nda kurumlar vergisine tabi
tutulaca¤› gibi, eski hükümlere tabi olarak yararlan›lan yat›r›m indirimi istisna tutar› üzerinden %19,8 gelir vergisi tevkifat› yap›lacakt›r.

2008 y›l› kazanc›ndan indirilemeyen yat›r›m indirimi istisna tutar› 2009 ve müteakip y›l kazançlar›ndan indirilmesi söz konusu olmayaca¤›
gibi, 31 Aral›k 2008 tarihinden sonra yap›lan yat›r›mlar için de istisna uygulamas› söz konusu olmayacakt›r.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l karlar›ndan mahsup edilemez. fiirket’in 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle indirilmemifl ve
tafl›nabilir toplam mali zarar› 102.348 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 60.783 YTL).

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi
beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25 inci (4 Nisan 2007 tarihinde yürürlü¤e giren 5615 say›l›
Gelir Vergisi Kanunu ve baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun ile Mart 2007 ay›na iliflkin olarak verilmesi gereken
beyannameler dahil olmak üzere) günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer alan vergi (gelir)/giderleri afla¤›da
özetlenmifltir:

2007 2006

Cari dönem vergi gideri - -
Ertelenen vergi (geliri)/gideri (1.065) (22.109)

Toplam vergi (geliri)/gideri (1.065) (22.109)



NOT 42 - H‹SSE BAfiINA KAR/(ZARAR)

fiirket Yönetim Kurulu, 14 fiubat 2007 tarihinde fiirket ana sözleflmesinin 11. maddesi uyar›nca ihraç edilen ve fiirket da¤›t›labilir
kar›ndan herhangi bir oy hakk› bulunmaks›z›n %8 oran›nda kar pay› alma hakk› bulunan 2.192 adet intifa senedinin mevcudiyetinin
ça¤dafl kurumsal yönetim ilkeleri ile örtüflmemesi ve fiirket de¤erine olumsuz yönde etki etmesi nedeniyle sahiplerinden eksper firma
taraf›ndan belirlenen de¤ere uygun olarak 5,70 YTL beher de¤erden sat›n al›nmas›na karar vermifltir. Al›nan bu karar neticesinde
intifa senedi sahiplerine 23 fiubat 2007 - 27 fiubat 2007 tarihleri aras›nda toplam 12.494,40 YTL ödeme yap›larak sat›n alma
ifllemi tamamlanm›flt›r. 18 Nisan 2007 tarihinde yap›lan 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda sat›n alma sonucu ödenen tutar›n
özkaynaklar hesab›nda bulunan ola¤anüstü yedeklerden karfl›lanmas›na ve bu intifa senetlerinin iptal edilmesine karar verilmifltir.

Bu nedenle, 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle hisse bafl›na esas zarar, hissedarlara ait net zarar›n ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl›
ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanm›fl, intifa senedi bafl›na esas zarar hesaplanmam›flt›r. Karfl›laflt›rma dönemi olan 31 Aral›k
2006 tarihi itibariyle hisse bafl›na esas kar/(zarar), hissedarlara ait net kar/(zarar)’›n intifa senedi sahiplerine ayr›lan %8’lik pay
düflüldükten sonra ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile ve intifa senedi bafl›na esas kar/(zarar), hissedarlara
ait net kar/(zarar)’›n %8’lik k›sm›n›n intifa senedi adedine bölünmesi ile hesaplanm›flt›r.

2007 2006

Hissedarlara ait net zarar (43.920) (22.845)
Ç›kar›lm›fl adi hisselerin
   a¤›rl›kl› ortalama adedi 21.630.000.000 21.630.000.000
Ç›kar›lm›fl intifa senetlerinin adedi - 2.192
Tam YTL cinsinden intifa senedi
   bafl›na zarar - (833,76)
Tam YTL cinsinden bin adet adi hisse
   bafl›na zarar (2,03) (0,97)

NOT 43 - NAK‹T AKIM TABLOLARI

Nakit ak›m tablolar› mali tablolarla birlikte sunulmufltur.

NOT 44 - MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE

ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

Faaliyet kiralamas› anlaflmalar›ndan alacaklar:

fiirket, yat›r›m amaçl› gayrimenkullerini üçüncü flah›slara faaliyet kiralamas› yöntemiyle kiralam›flt›r. fiirket’in faaliyet kiralamas›
anlaflmalar› sonucu oluflan bilanço tarihinden sonraki faaliyet kiralamas› alacaklar› afla¤›daki gibidir.               

Döviz cinsi Döviz tutar› YTL

1 seneden az ABD Dolar› 750.000 878
1 seneden az 12
1 seneden fazla ABD Dolar› 300.000 351
1 seneden fazla 2

1.243

fiirket Adana Merkez Tesislerinde mevcut baz› binalar›n› 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren Artenius’a k›rk dokuz y›ll›¤›na kiralam›flt›r.
fiirket’in faaliyet kiralamas› anlaflmalar› sonucu oluflan bilanço tarihinden sonraki faaliyet kiralamas› alacaklar› afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2007 YTL

1 seneden az 261
1 - 5 sene aras› 1.044
5 - 10 sene aras› 1.305
10 - 25 sene aras› 3.914
25 sene ve üzeri 5.936

12.460
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Likidite Oranlar› 2007 2006

Cari Oran 1,56 1,66
Likidite Oran› 0,65 0,78
Nakit Oran› 0,18 0,20

Faaliyet Oranlar›

Alacaklar›n Devir Süresi (Gün ) 65 73
Mamul ve Ara Mamul Stok Devir Süresi (Gün) 54 37

Finansal Yap› Oranlar›

Toplam Yükümlülükler/ Özsermaye 0,56 0,51
Toplam Yükümlülükler / Toplam Aktif 0,36 0,34

Karl›l›k Oranlar›

Net Dönem Kar› / Toplam Aktif (0,10) (0,04)
Net Dönem Kar› / Özsermaye (0,15) (0,07)
Brüt Kar Marj› 0,05 0,06

F‹NANSAL ORANLAR
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