
Kay›tl› SermayeKay›tl› Sermaye
250.000.000 YTL250.000.000 YTL

Ç›kar›lm›fl SermayeÇ›kar›lm›fl Sermaye
151.431.691 YTL151.431.691 YTL

‹liflikteki hususlar 3794 say›l› kanunla de¤iflik, 2499
say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu'na dayan›larak
Sermaye Piyasas› Kurulu'nca ç›kar›lan Seri: XI,
No:25 tebli¤i uyar›nca kabul edilen Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› çerçevesinde
haz›rlanm›flt›r.

ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED‹YOR

Anadolu Cam “Türkiye ve çevre ülkelerde
gerçeklefltirilecek yat›r›m ve iflbirli¤i giriflimleri
ile  yurtiçinde ve bölgemizde lider, cirosunun
%65'ini yurtd›fl› faaliyetlerden sa¤layan,
hissedarlar›na de¤er yaratmay› ve karl›
büyümeyi sürdürerek uluslararas› bir cam
ambalaj tedarikçisi olmak” olarak  tan›mlad›¤›
vizyonu çerçevesinde büyüme at›l›m›n› devam
ettirmektedir. 

2004 y›l›nda cam ambalaj tarihinde ilk kez 500
bin ton sat›fl baraj›n›n afl›lmas›n›n ard›ndan,
2005 y›l›nda Anadolu Cam'›n sat›fllar› 570 bin
tona, 2006 y›l›nda ise 587 bin tona ulaflm›flt›r. 

Yurtiçinde üç tesisle ulafl›lan 625 bin ton/y›l
kapasiteye, Gürcistan Mina Fabrikas›, Rusya
Federasyonu'nda üç f›r›nla faaliyet gösteren
Ruscam Gorokhovets Fabrikas›, ikinci f›r›n›
2005 y›l›nda tamamlanan Ruscam Pokrovsky
Fabrikas› ve birinci f›r›n yat›r›m› Kas›m 2005'te
ve ikinci f›r›n yat›r›m› May›s 2006'da
tamamlanarak devreye al›nan Ufa Fabrikas›
eklendi¤inde Grubun toplam kapasitesi 1.4
milyon ton/y›l'a ulaflm›flt›r. 

2007 y›l›nda devreye girecek büyüme
projeleriyle Grubumuzun toplam cam ambalaj
üretim kapasitesi 1.6 milyon ton/y›l'a
ulaflacakt›r.

‹çindekiler: Yönetim Kurulu Üyeleri 02 
Konsolidasyona Dahil Olan fiirketler 04  
UFRS'ye göre Haz›rlanm›fl Özet Konsolide Mali Tablolar06
Yönetim Kurulu Raporu 07 
Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu Raporu 13 
fiirket Konsolide Mali Tablolar› 15 
Denetleme Kurulu Raporu 57  
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri 58 
Gündem 67



Baflkan Teoman Yenigün 11.04.2006 – 11.04.2009

Baflkan Vekili Mehmet ‹smet Demira¤ 11.04.2006 – 11.04.2009

Üye Mahmut Ekrem Barlas 11.04.2006 – 11.04.2009

Üye Özgün Ç›nar (*) 11.04.2006 – 11.04.2009

Üye Mehmet Ali Kara 11.04.2006 – 11.04.2009

Üye Ahmet Faruk Polatkan (*) 11.04.2006 – 11.04.2009

Üye Dr.Y›ld›r›m Teoman 11.04.2006 – 11.04.2009

(*) Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

YÖNET‹M KURULU
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Asuman Akman 11.04.2006 – 11.04.2007   

Cihan S›rmatel 11.04.2006 – 11.04.2007

Mahmut Ekrem Barlas Pazarlama ve Sat›fl Baflkan Yrd.

Mustafa Akay Üretim Baflkan Yrd.

Haluk fiarda¤ Gelifltirme Baflkan Yrd.

Osman Sar› Mersin Fabrikas› Müdürü 

Serdar Özer Topkap› Fabrikas› Müdürü

DENETÇ‹LER

YÖNET‹C‹LER
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Rusya Federasyonu ve çevre ülkelerde yat›r›m yapmak
üzere Hollanda’da kurulu yat›r›m flirketidir.

Rusya Federasyonunda yat›r›m yapmak üzere
Hollanda'da kurulu yat›r›m flirketidir.                                  

Nisan 2001’de 90.000 ton/y›l kapasite ile üretime bafllam›fl,
Mart 2004’te III. F›r›n ilavesi ile 300.000 ton/y›l cam ambalaj
üretim kapasitesine ulaflm›flt›r.

1860 y›l›nda kurulan flirket 2004 y›l›nda grubumuza
kat›lm›flt›r. Mevcut 75.000 ton/y›l kapasiteli I. F›r›na ilave
olarak 120.000 ton/y›l kapasiteli II. F›r›n A¤ustos 2005'te
devreye al›nm›flt›r.

KONSOL‹DASYONA DAH‹L OLAN fi‹RKETLER

Anadolu Cam Investment BV
(Hollanda)

Balsand BV
(Hollanda)

OOO Ruscam
(Rusya Federasyonu)

OAO Pokrovsky
(Rusya Federasyonu)
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OOO Ruscam-Ufa
(Rusya Federasyonu) 

Rusya Federasyonundaki bira fliflesi talebini
karfl›layabilmek için Baflkortostan Özerk Cumhuriyeti
Ufa'da Ekim 2004'de kurulmufltur. 120.000 ton/y›l
kapasiteli I.F›r›n Kas›m 2005'te devreye al›nm›flt›r.
120.000 ton/y›l kapasiteli II. F›r›n›n May›s 2006'da
devreye al›nmas› ile toplam üretim 240.000 ton/y›la
ulaflm›flt›r. 120.000 ton/y›l kapasiteli III. F›r›n›n A¤ustos
2007'de devreye al›nmas› planlanmaktad›r.



Rusya Federasyonundaki Cam Ambalaj fabrikalar›m›z›n
kum ihtiyac›n› karfl›lamak üzere Temmuz 2004'de
kurulmufltur.

Rusya Federasyonundaki Cam Ambalaj fabrikalar›m›z›n
kum ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla kurulan Balkum'a
ifllenmek üzere kum ç›kartan flirket Temmuz 2004'te
sat›n al›nm›flt›r.

OOO Balkum
(Rusya Federasyonu)

OAO FormMAT
(Rusya Federasyonu)

1997 y›l›nda özellefltirme kapsam›nda fiiflecam
Toplulu¤u'na dahil olan flirket Gürcistan'da geliflmekte
olan flarap ve maden suyu endüstrisinin flifle ihtiyac›n› ve
çevre ülkelerin cam ambalaj taleplerini karfl›lamaktad›r.
Toplam kapasitesi 50.000 ton/y›ld›r.

JSC Mina
(Gürcistan)

120.000 ton/y›l kapasiteli I.F›r›n fiubat 2006'da devreye
al›nm›flt›r. 120.000 ton/y›l kapasiteli II. F›r›n›n may›s
2007'de devreye al›nmas› planlanmaktad›r. 

Anadolu Cam Yeniflehir San. A.fi.
(Türkiye)

A¤ustos 2001'de faaliyete geçen flirket Cam Ambalaj ve
Cam Ev Eflyas› kal›b› üretmektedir. Belçika'da yerleflik 
BMT grubu ile ortakl›k halindeki flirket cam kal›b›
üretiminde en geliflmifl teknolojileri kullanarak kaliteli
kal›p temini ile kaliteli cam ambalaj ürünlerine destek
vermektedir.

Omco ‹stanbul Kal›p San. Ve Tic. A.fi.
(Türkiye)
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UFRS’ye Göre Haz›rlanm›fl Özet Konsolide Bilançolar

2006 2005
1000 YTL 1000 YTL

Dönen Varl›klar 323,006 270,115
Duran Varl›klar 905,422 777,098
Aktif Toplam› 1,228,427 1,047,213
K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar 273,773 189,107
Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar 254,734 213,920
Az›nl›k Paylar› 66,778 40,199
Özkaynaklar 633,142 603,987
Pasif Toplam› 1,228,427 1,047,213

UFRS’ye Göre Haz›rlanm›fl Özet Konsolide Gelir Tablosu

2006 2005
1000 YTL 1000 YTL

Net Sat›fllar 679,110 533.179
Sat›fllar›n Maliyeti (494,829) (384.957)
Brüt Kâr 184,281 148.222
Faaliyet Giderleri (109,625) (64.064)
Faaliyet Kâr› 74,655 84.158
Finansman Geliri / (Giderleri) (Net) (19,455) 5.941
Di¤er Giderler (Net) (27,831) (29.855)
‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klardan Elde Edilen Gelirler 1,150 4.429
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar / (Zarar) 28,518 64.672
Türk Vergi Mevzuat›’na Göre Vergi Karfl›l›¤› (11,625) (12.179)
UMS 12’ye Göre Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤› 22,111 (181)
Vergi Sonras› ve Parasal Kazanç Öncesi Kâr/(Zarar) 39,004 52.313
Parasal Kay›p
Az›nl›k Paylar› (1,978) 895
Net Kâr / (Zarar) 37.026 53.207

Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) 45.995 59.626
Amortismanlar 92.490 72.312
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 138.485 131.939
‹flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 81.820 153.178
Net Finansal Borçlar 313.592 164.230

Finansal Oranlar
Dönen Varl›klar/K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar 1.18 1.43
Yabanc› Kaynaklar Toplam› / Aktif Toplam› 0.43 0.38
Net Finansal Borçlar/Aktif Toplam› 0.26 0.16
Brüt Kâr/Net Sat›fllar 0.27 0.28
Faaliyet Kâr›/Net Sat›fllar 0.11 0.16
FVÖK/ Net Sat›fllar 0.07 0.11
FAVÖK/ Net Sat›fllar 0.20 0.25
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar 0.50 0.27



YÖNET‹M KURULU RAPORU
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Say›n Ortaklar›m›z;

38. faaliyet y›l›n› tamamlayan ANADOLU CAM SANAY‹‹ A.fi.'nin 01.01.2006-
31.12.2006 dönemi faaliyetleri hakk›nda Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri XI. No:25
tebli¤i uyar›nca kabul edilen Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
çerçevesinde haz›rlanm›fl bulunan konsolide mali tablolar› inceleme ve onay›n›za
sunar›z.

G‹R‹fi
fiifle Cam Toplulu¤unda Cam Ambalaj Grubunu oluflturan fiirketimiz, ülke ekonomisinin güçlenmesine
olan katk›s›n› art›rmak üzere üstlendi¤i görev ve sorumluluklar›n› 2006 y›l›nda da her zamanki özveriyle
yerine getirmeye özen göstermifl ve 38. faaliyet y›l›n› baflar›yla tamamlam›flt›r.

2006 ve 2007 Y›llar› Geliflmeleri ve Beklentileri

Dünya ekonomisindeki genel dengesizliklerin h›zl› bir gerilemeye dönüflme beklentisine karfl›n,
konjonktürdeki yükselme e¤ilimi 2006 y›l›nda da devam etmifltir. Buna paralel olarak dünya üretimine
denk bir hacme eriflen küresel ticaret de % 9 düzeyinde büyümüfltür. Siyasi durum ve do¤al afetler
aç›s›ndan da 2006 göreli olarak iyi geçmifltir. 

Geliflmifl ülkelerin % 3, geliflmekte olanlar›n % 7 büyüdü¤ü bu dönemde dünya ekonomisinin lokomotifi
ABD % 3.4'lük bir büyüme gerçeklefltirmifltir. Tasarruflar›n küçüldü¤ü ABD'de hem bütçe, hem de
ödemeler dengesi (cari aç›k) aç›¤› devam etmifl, bunun yaratt›¤› uluslararas› talep dünya ekonomisini
sürüklemifltir. Buna karfl›n istikrarl› olarak % 10 düzeyinde büyüyen Çin fazla vermifl, bir anlamda ABD
tüketimini karfl›lam›flt›r. Japonya deflasyon tehlikesini atlatm›fl ve büyüme kulvar›na girmifltir. AB
ekonomileri ve özellikle de yeni birli¤e kat›lan ekonomiler genelde büyüme trendini korumufltur. Artan
enflasyon tehditini gidermek amac›yla bir süredir devam eden faiz artt›r›mlar›na ABD'de ara verilmifl,
Japonya'da flimdilik ertelenmifl, AB de ise yavafllat›lm›flt›r. Özellikle Türkiye gibi geliflmekte olan
ekonomiler aç›s›ndan çok belirleyici olan uluslararas› sermaye bollu¤u yüksek seyrini korumufltur. ABD
ekonomisi, aç›klar yoluyla bu bollu¤u destekleyen en önemli unsur olmufltur. Fiyatlar› konjonktüre ba¤l›
olarak dönemsel bir art›fl gösteren emtia (petrol, maden, metal, vb.) üreticilerinin d›fl›nda, istikrarl› yüksek
büyüme seyrini sürdüren Çin ticaret fazlas› yaratm›flt›r. Canlanan Japonya ekonomisi ve Almanya ticaret
fazlas› yaratan di¤er önemli ekonomiler olmufltur. 2006 ortas›nda yaflanan dalgalanma ise bolluk ve
faizlerin görece yüksek oldu¤u geliflmekte olan ülkelere do¤ru ak›m karakterini çok de¤ifltirmemifltir. 

Siyasi aç›dan petrol bölgesi Orta Do¤u'daki istikrars›zl›k devam etmifltir. ‹flgalden sonra Irak'›n iç savafla
sürüklenmesi, ‹srail'in Lübnan'a girmesi, Filistin'de Hamas iktidar› ve ‹ran ABD sürtüflmelerinin d›fl›nda,
Venezüela'n›n petrolün verdi¤i güçle bölgede Amerikan karfl›t› politikalar›n› sürdürmesi, Nijerya'daki
güvenlik sorunlar›, Rusya'n›n petrol ve do¤algaz› BDT ülkeleri üzerinde bask› unsuru olarak kullanmas› vb.
enerji piyasalar›ndaki gerilimi artt›rm›flt›r. Sanayileflme ve kentleflmenin artt›rd›¤› fosil yak›t tüketimi,
küresel ›s›nma konusunu ön plana ç›karm›fl ancak bu konuda uluslararas› bir konsensus sa¤lanamam›flt›r. 
2007 y›l›nda dünya ekonomisinde düzeltme beklentisi giderek yükselmektedir. ABD baflta olmak üzere
geliflmifl ekonomiler büyüme ve enflasyon tehditi aras›nda bocalamaya devam etmektedir. Bu nedenle
faiz ayarlamalar› gündemde kalmakta, bu da özellikle büyümesini d›fl kayna¤a ba¤layan geliflen ülkeler
için sürekli bir risk oluflturmaktad›r. Büyüme trendine girmifl olan Japonya'n›n % 0.25 düzeyindeki faizleri
artt›rma olas›l›¤›, ABD'nin cari ve bütçe aç›klar›, buna ba¤l› olarak dünya ödemeler sistemindeki dolar›n



itibar›n›n zedelenmesi ve enerji koridoru savafllar› endifle yaratmaktad›r. Enerji piyasalar› nispeten istikrar
kazanm›fl olmas›na ra¤men, siyasi gerilimlerin bask›s› alt›ndad›r. Emtia piyasalar›nda Çin gibi yüksek
talebin varl›¤› fiyat› yüksek tutmaktad›r. Nihayet küresel ›s›nma, özellikle Avrupa'da sosyal güvenlik,
iflsizlik ve terör di¤er belirleyici unsurlard›r. Türkiye'de de 2006, enflasyon ve faiz d›fl›nda, di¤er ekonomik
göstergeler aç›s›ndan baflar›l› bir y›l olmufltur. 'Aç›k Enflasyon Hedeflemesi'nin ilk y›l›nda enflasyon
beklentilerin üstüne ç›km›flt›r. 2001 krizinden sonra kontrol alt›na al›nan enflasyon h›zl› bir flekilde düflmüfl,
2005 y›l›nda % 2.66'ya (ÜFE) kadar inmifltir.Ucuz döviz ve ithalat avantaj›, uygun küresel konjonktür,
siyasi istikrar, yap›sal önlemler ve bütçe olumlulu¤unun sa¤lad›¤› bu durum sürdürülememifl, enflasyon
%10'lar düzeyinde kat›l›k göstermeye bafllam›flt›r. Kira ve tar›m fiyatlar›ndaki art›fl, May›s 2006'da
yaflanan mini dalgalanma, enerji ithalat›n›n pahal›laflmas› ve iç talebin canl›l›¤›n›n pekifltirdi¤i enflasyon
TÜFE'de %9.65, ÜFE'de % 11.58 olmufltur. 

‹hracat›n yan›s›ra iç talebin de canl›l›¤›n› korumas› ve h›z kesmekle beraber imalat sanayii üretiminin
artmaya devam etmesi 19 çeyrektir kesintisiz devam eden büyümenin  % 5.5 düzeyinde gerçekleflmesini
sa¤lam›flt›r. May›s 2006'da uluslararas› piyasalarda yaflanan mali dalgalanma, küresel sermayenin bir
miktar kaç›s›na neden olmufl, borsa düflmüfl, dolar kuru 1.8'leri bulmufl, durum ancak faizlerin % 20'nin
üzerine t›rmanmas› ve döviz sat›fl› ile kontrol edilebilmifltir. Faiz harcamalar›n› artt›ran bu geliflmeye
ra¤men mali disiplin bozulmam›fl ve öncekilere ek olarak Tüprafl, Erdemir gibi büyük özellefltirmelerin
tamamlanmas› ve vergi/prim aff› tahsilat›n›n deste¤iyle en az aç›k veren bir bütçe ile y›l tamamlanm›flt›r.
Petrol fiyatlar›n›n yüksek seyretmesi enerji faturas›n› kabartm›fl, elektrik temininde temmuz 2006'da
yaflanan s›k›nt›  enerji altyap›s›n›n potansiyel sorunlar›n› ortaya koymufltur. Öte yandan Bakü-Tiflis-
Ceyhan boru hatt› ayn› dönemde devreye girmifltir. 

Ekonomik büyümeye paralel olarak d›fl ticaret de büyümüfl, ihracat 85 milyar dolar, ithalat da 137 milyar
dolara ulaflm›flt›r. Yat›r›m ve tüketim mal› ithalat› art›fl› düflme trendine girmifl olmas›na ra¤men, ara mal›
ithalat› yap›sal ve kat› bir nitelik kazanm›flt›r. Turizm ve nakliye gelirleri düflmüfl, buna karfl›n 44.6 milyar
dolara ulaflan yabanc› sermaye girifli sa¤lanm›flt›r. Bu rakam›n 20 milyar dolar› do¤rudan yat›r›m fleklinde
olmufl, 10.6 milyar dolar da rezervlerde kalm›flt›r. Borç sto¤unda d›fltan içe, dövizden TL'ye, kamudan
özel sektöre fleklinde üçlü bir de¤iflim yaflan›rken d›fl borç 200 milyar dolar,  iç borç 190 milyar dolara
ulaflm›flt›r. Kay›td›fl›l›k, iflsizlik, sosyal güvenlik gibi yap›sal sorunlar varl›¤›n› korumufltur. Yap›sal dönüflüm
konusunda en önemli dayanaklardan biri olan AB ile müzakerelerde K›br›s Rum Kesimi'nin dayatmas›yla
8 bafll›¤›n dondurulmas› s›k›nt› yaratm›flt›r. Ancak Finans, Tekfen, Alternatif, Ada ve fiekerbank›n yüksek
fiyatlarla yabanc›lara sat›lm›fl olmas› Türkiye'nin bütün risk alg›lamalar›na ra¤men uzun vadeli cazibesini
korudu¤unu göstermifltir. 2007 y›l›nda kamunun hedefleri enflasyonda % 4, büyümede % 5'dir. Büyüme
hedefi genel kabul görürken, yüksek seyreden faizler ve fiyatlamadaki kat›l›klar nedeniyle ekonominin
enflasyon beklentisi % 6-7'dir. Uluslararas› sermaye, petrol fiyatlar›, iklim koflullar› ve yak›n
co¤rafyam›zdaki güvenlik sorunlar› gibi d›flsal faktörlerin d›fl›nda Cumhurbaflkanl›¤› ve genel seçim gibi iki
siyasi olgu en belirleyici riskler olarak gözükmektedir. AB ve IMF ile iliflkiler, bu kapsamda sürdürülen

yap›sal dönüflüm ve yasal düzenlemeler güvence oluflturmakta, bu alanda
sa¤lanan baflar› ölçüsünde Türkiye'nin uluslararas› yat›r›mlar aç›s›ndan bir cazibe
bölgesi oluflturmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede genel
dengeleri sa¤layan cari aç›k yumuflak bir inifl içinde olmakla beraber ekonominin
büyümesini sürdürmesi en güçlü olas›l›k olarak görünmektedir. 

Sermaye Yap›s› ve Sermaye Yap›s›ndaki Geliflmeler

Ortak say›m›z yaklafl›k 2000 gerçek ve tüzel kifliden oluflmakta olup,
sermayemizin %10'undan fazlas›na sahip ortaklar›m›z ile pay oranlar› afla¤›dad›r.

Pay Miktar› (YTL) Pay %’si

T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. 106.483.520 70,32
Di¤er Özel ve Tüzel Kifliler 44.948.171 29,68

Toplam 151.431.691 100,00
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FAAL‹YETLER‹M‹Z

Yat›r›mlar›m›z

2006 y›l› da önceki y›llarda oldu¤u gibi büyüme at›l›m›n›n
sürdürüldü¤ü bir y›l olmufltur. 

Yurtiçi talepteki art›fl paralelinde Bursa Yeniflehir'de kurulan
Yeniflehir fabrikas› 2006 y›l› bafl›nda  120 bin ton/y›l kapasite ile
devreye al›nm›fl, buna ek olarak yine 120.000 ton/y›l kapasiteli ikinci
f›r›n yat›r›m›na bafllanm›flt›r. ‹kinci f›r›n›n 2007 y›l› ortas›nda üretime
bafllamas› planlanm›flt›r. 

H›z kesmeden sürdürülen yat›r›m faaliyetleri içinde modernizasyon yat›r›mlar› da a¤›rl›¤›n›
korumufltur. 2006 y›l› sonunda gerçeklefltirilen Mersin 30 no'lu f›r›n so¤uk tamiri s›ras›nda
f›r›n›n kapasitesi  15.000  ton/y›l art›r›lm›flt›r. 

Mersin  Fabrikas›'nda yap›m›na 2005 y›l›nda bafllanan çift katl› modern mamul ambar yat›r›m›
2006 y›l›nda tamamlanarak kullan›ma geçmifltir. 

Topkap› Fabrikas›'nda kalite kontrol ve ambalaj makinalar›n›n modernizasyonuna yönelik
yat›r›mlar gerçeklefltirilmifltir.

Katma de¤eri yüksek yeni ürün, tasar›m ve süsleme faaliyetlerine a¤›rl›k verilerek,
müflterilerimizin tasar›m ve kalite beklentilerini tam olarak karfl›lamak amac›yla kurulan Cam
Ambalaj Tasar›m Merkezi ile, yeni ürün gelifltirme ve ürün farkl›laflt›rma çabalar›na h›z
kazand›r›lm›flt›r. 

2006 y›l›nda yurt içinde gerçeklefltirilen yat›r›m toplam›  55,792 Bin  YTL olmufltur.

Büyüme yat›r›mlar›m›z yurtd›fl›nda da en büyük geliflme bölgemiz olan Rusya
Federasyonu'nda sürdürülmüfl, devam etmekte olan projeler kapsam›nda 2006 y›l›nda
toplam 55,092 Bin YTL  yat›r›m gerçeklefltirilmifltir.

Urallar Bölgesi'nde Ufa'da faaliyet gösteren Ufa Fabrikam›zda ikinci f›r›n yat›r›m› 2006 y›l›
ortas›nda tamamlanarak üretime bafllam›flt›r. 

Bölgedeki müflterilerin büyüme yat›r›mlar› do¤rultusunda artan talebi zaman›nda karfl›lamak
amac›yla 2006 y›l› sonunda 120.000 ton/y›l  kapasiteli üçüncü f›r›n yat›r›m›na bafllanm›flt›r.
Böylece Ufa Fabrikas›n›n kapasitesi 360.000 ton/y›l'a, Rusya Federasyonu'nda toplam
kapasitemiz 860.000 ton/y›l'a ulaflm›fl olacakt›r.

2007  y›l›nda devreye girecek büyüme projeleriyle toplam cam ambalaj üretim kapasitemiz
1.6 milyon ton/y›l'a ulaflacakt›r.

➣

➣

➣

➣

➣

➣

➣

➣
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2004 2005 2006

Anadolu Cam 501 536 487
Yeniflehir - - 70
Ruscam 251 280 287
Pokrovsky 68 77 135
Ufa - - 150
Mina 46 48 43

TOPLAM 866 941 1172

2004 2005 2006
1000 Ton Milyon YTL 1000 Ton Milyon YTL 1000 Ton Milyon YTL

Anadolu Cam 527 358 569 401 521 389
Yeniflehir - - - - 66 48
Ruscam 255 81 284 102 276 128
Pokrovsky 68 18 68 21 128 51
Ufa - - - - 143 65
Mina 49 18 49 19 39 17

TOPLAM 899 475 970 543 1173 698

CAM ÜRET‹M‹

CAM SATIfiLARI

10



‹dari Faaliyetlerimiz

2006 y›l› sonu itibariyle çal›flan say›m›z, 487 ayl›k ücretli ve 1116 saat ücretli personel olmak üzere 1603
olmufltur.

Personelimize ücret, ikramiye, ücret primi, izin harçl›¤›, bayram harçl›¤›, yakacak ve giyim yard›m›,
yemek, ifl elbisesi, do¤um ve ölüm yard›m›, e¤itim bursu ödemeleri verilmeye devam etmifltir.

2006 y›l› sonu itibariyle k›dem tazminat› yükümlülü¤ümüz   19.748.369 YTL'dir.

‹nsan Kaynaklar› 
fiirketimizin en önemli baflar› anahtar›n›n “katma de¤er yaratan ve kurum ile kendi gelece¤ini
bütünlefltirebilen insan kayna¤›na” sahip olmak stratejisi kapsam›nda;

Endüstri ‹liflkileri: 
Üyesi bulundu¤umuz Cam ‹flverenleri Sendikas› taraf›ndan yürütülen ve 4 Temmuz 2006 tarihinde
anlaflma ile sonuçlanan 01.01.2006 - 31.12.2007 dönemini kapsayan Grup Toplu ‹fl Sözleflmesi
iflyerlerimizde çal›flma bar›fl›na katk›da bulunacak flekilde, sorunsuz olarak uygulanmaktad›r

3

3
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3

3

‹nsan Kayna¤›m›z›n kuruma ba¤l›l›¤›n› ve süreklili¤ini sa¤layacak sistemleri oluflturma çal›flmalar›na
bafllanm›flt›r.

Kat›l›mc› Yönetim Tarz›n› yayg›nlaflt›rma hedefi ile ilgili olarak çeflitli e¤itim ve çal›fltaylar
yap›lmaktad›r.

fiirketimizin, büyümesine paralel olarak ortaya ç›kan her kademeden insan kayna¤› ihtiyac›n›n temin
edilmesi, yetifltirilmesi, gelifltirilmesi, göreve haz›r hale getirilmesi ve Yurtd›fl› y a t › r › m l a r › m › z d a
çal›flacak olan personelimizin kültür farkl›l›klar›na kolayca uyumland›r›lmas›n›n amaçland›¤›
Gelece¤in Tak›m› Projesi, Ölçme ve De¤erleme Merkezi çal›flmalar›, Yetkinlik Bazl› E¤itimlerin
verilmesi, Koçluk yaklafl›m› uygulamalar› ile devam etmektedir.

Ayl›k ve saat ücretli tüm çal›flanlar›n bilinçlendirilmesi ve kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, Risk
de¤erlendirmesi ve risklerin yönetimi konular›n›n temelini oluflturdu¤u ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi'nin iflleyifli, fabrikalarda örgütlenen çok say›da  ‹SG ( ‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i) ekibi
ile sa¤lanmaktad›r. Bir iç yönetmelik ile dokuz prosedürden oluflmakta olan Cam Ambalaj Grubu ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi, 2006 May›s ay›nda uygulamaya geçmifl olup TS 18001
(OHSAS-‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemleri için de¤erlendirme flartnamesi)
Standard› Belgelendirme çal›flmalar› devam etmektedir.
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Say›n Ortaklar›m›z ;

fiirketimiz 2006 hesap dönemini 37.025.898 YTL net kârla kapatm›flt›r.

Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri:XI, No;25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)'na göre haz›rlanan 2006 y›l› konsolide
bilançomuzda yer alan 37.025.898 YTL tutar›ndaki 2006 y›l› net konsolide bilanço
kar›m›z›n, SPK'n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, konsolide mali
tablolar›m›zdaki kar içinde görünen ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve
ifltiraklerimizden flirketimiz konsolide mali tablolar›na intikal eden karlardan,genel
kurullar›nda kar da¤›t›m›na kara verilen ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve
ifltiraklerimizden gelen karlardan flirketimiz pay›na isabet eden k›s›mlar› dikkate al›narak,
Esas Mukavelemizin 41. maddesine göre afla¤›daki flekilde tefrik edilmesini 

Vergi Sonras› Net Kâr 37,025,898 YTL 

I. Tertip Yedek Akçe 1,255,693 YTL 

I. Temettü 21,200,437 YTL 

Kuruculara Temettü 640,872 YTL

B Grubu Hissedarlara ‹lave Temettü 160,218 YTL

Statü Yedek Akçesi 413,653 YTL

II.Tertip Yedek Akçe 1,442,994 YTL

Da¤›t›lamayan Kârlar 11,912,031 YTL

21,200,437 YTL tutar›ndaki brüt temettünün beher 1 YTL nominal de¤erli pay bafl›na 0,14
YTL (%14) nakden da¤›t›lmas›n›, stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize brüt temettünün
herhangi bir kesinti olmaks›z›n net olarak da¤›t›lmas›n›, stopaja tabi olan pay sahiplerimize
ise bu tutar üzerinden gelir vergisi stopaj› yap›ld›ktan sonra 0,119 YTL'nin (%11,9) net
olarak ödenmesini ve temettü ödeme tarihinin 30 Nisan 2007 olarak belirlenmesini görüfl
ve onaylar›n›za sunar›z. 

Sayg›lar›m›zla, 
Yönetim Kurulu Ad›na 
Baflkan

Teoman Yenigün

2006 YILI KARININ DA⁄ITIMI
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ANADOLU CAM SANAY‹‹ A.fi.

1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEM‹NE A‹T

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Anadolu Cam Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu'na

Anadolu Cam Sanayii A.fi. (“fiirket”) ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup”) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu,
konsolide öz sermaye de¤iflim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n
özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u

Grup yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca 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

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, Grup'un 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, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup 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. fiirket'in ba¤l› ortakl›klar›ndan Gürcistan'da kurulu bulunan JSC
Mina, ve Rusya'da kurulu bulunan OOO Ruscam, OOO Ruscam-UFA, OOO Balkum ve OAO Pokrov Glass Plant
ile yine Rusya'da kurulu bulunan fiirket'in ifltiraki OAO FormMat'›n mali tablolar› baflka ba¤›ms›z denetim
kurulufllar› taraf›ndan denetlenmifltir. Sözkonusu ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar› 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide
aktiflerin yaklafl›k %31'ini ve ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide sat›fllar›n yaklafl›k %35'ini oluflturmaktad›r.
Ayr›ca, OAO FormMat ile ilgili ifltirak tutar› 10.453.639 YTL ve konsolide gelir tablosunda OAO FormMat'tan gelen
ifltirak zarar› 390.032 YTL'dir. Grup'un konsolide mali tablolar› baflka ba¤›ms›z denetim kurulufllar› taraf›ndan
denetlenmifl ba¤l› ortakl›klar ve ifltirakin de mali tablolar›n› içerdi¤inden bu ba¤l› ortakl›klar ve ifltirak ile ilgili
görüflümüz tamamen di¤er denetçilerin raporlar›na dayanmaktad›r.

DRT Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci 
Mali Müflavirlik A.fi.
Sun Plaza No: 24 34398 
Maslak - ‹stanbul / Türkiye

Tel: 212 366 60 00
Fax: 212 366 60 10
www.deloitte.com.tr



Görüfl

Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Anadolu Cam Sanayii A.fi. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n 31 Aral›k
2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›,
Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir
biçimde yans›tmaktad›r. Görüflümüzü etkilememekle beraber, di¤er ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n raporlar›nda
dikkat çekti¤i afla¤›daki hususa yer verilmesi gerekli görülmüfltür:

Not 31'de detaylar›yla aç›kland›¤› üzere, OOO Ruscam, OOO Ruscam-UFA, OAO Pokrov Glass Plant ve OAO
FormMat'›n tutar› belirlenebilmifl yaklafl›k 12,7 Milyon YTL (254,4 Milyon Ruble) ve henüz tutar› belirlenememifl
baz› flarta ba¤l› yükümlülükleri bulunmaktad›r.  Ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletme d›fl›na ç›kma ihtimalinin
muhtemel olup olmad›¤› ile ilgili belirsizlik devam etti¤i için ekli mali tablolarda bu konular ile ilgili herhangi bir
düzeltme yap›lmam›flt›r.

‹stanbul, 26 Mart 2007

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

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Hüseyin Gürer

Sorumlu Ortak Bafldenetçi
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ANADOLU CAM SANAY‹‹ A.fi. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE

ULUSLARARASI F‹NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NA UYGUN OLARAK
HAZIRLANAN MAL‹ TABLOLAR

(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

15

Dipnot
Referanslar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 

VARLIKLAR
Cari / Dönen Varl›klar

Haz›r De¤erler 4 68.780.065 74.834.352
Menkul K›ymetler (net) 5 52.842 100.156
Ticari alacaklar (net) 7 74.261.814 53.030.694
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 19.179.748 43.892.285
Di¤er Alacaklar (net) 10 36.018.789 23.747.722
Canl› Varl›klar (net) 11 - -
Stoklar (net) 12 124.425.343 74.411.768
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari / Dönen Varl›klar 15 286.984 98.570

Toplam cari/dönen varl›klar 323.005.585 270.115.547

Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari alacaklar (net) 7 11.734 61.484
Finansal Kiralama Alacaklar› (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Di¤er Alacaklar (net) 10 - -
Finansal Varl›klar (net) 16 118.236.407 101.513.970
Pozitif / Negatif fierefiye (net) 17 13.181.689 16.249.281
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net) 18 - -
Maddi Varl›klar (net) 19 760.036.354 653.345.452
Maddi Olmayan Varl›klar (net) 20 816.222 378.815
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 13.139.389 5.548.918 
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar 15 - -

Toplam cari olmayan/ duran varl›klar 905.421.795 777.097.920

TOPLAM VARLIKLAR 1.228.427.380 1.047.213.467



Dipnot
Referanslar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 

YÜKÜMLÜLÜKLER

K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net) 6 111.909.791 59.274.699
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net) 6 66.179.457 27.725.877
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 9.974.767 9.661.133
Ticari Borçlar (net) 7 31.376.464 45.300.618
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 46.244.139 44.590.564
Al›nan Avanslar 21 1.022.139 852.778
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 674.264 163.255
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler (net) 15 6.392.273 1.538.063
Toplam K›sa Vadeli Yükümlülükler 273.773.294 189.106.987

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net) 6 204.283.035 152.063.743
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net) 8 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 - -
‹liflkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -
Al›nan Avanslar 21 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 19.748.369 19.032.720
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 30.702.257 42.782.723
Di¤er Yükümlülükler (net) 15 - 41.250
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 254.733.661 213.920.436

Toplam Yükümlülükler 528.506.955 403.027.423

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 66.778.345 40.198.563
ÖZSERMAYE 633.142.080 603.987.481
Sermaye 25 151.431.691 151.431.691
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltilmesi (-) 25 - -
Sermaye Yedekleri 26 344.775.869 327.475.774

Hisse Senetleri ‹hraç Primleri 35 35
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu - -
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu 47.011.512 29.711.417
Özsermaye Enflasyon Düzeltilmesi Farklar› 297.764.322 297.764.322

Kar Yedekleri 27 63.858.215 60.696.208
Yasal Yedekler 13.541.041 9.581.837
Statü Yedekleri 1.259.266 549.568
Ola¤anüstü Yedekler 45.017.611 44.278.183
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve 
Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - -
Yabanc› Para Çevrim Farklar› 4.040.297 6.286.620

Net Dönem Kâr› / Zarar› 37.025.898 53.207.158
Geçmifl Y›llar Kârlar› / Zararlar› 28 36.050.407 11.176.650

TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1.228.427.380 1.047.213.467
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ANADOLU CAM SANAY‹‹ A.fi. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T 

KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 
Referanslar› 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fl Gelirleri (net) 36 679.109.952 533.179.059
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (494.829.354) (384.957.208)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler (net) 36 - -

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI / ZARARI 184.280.598 148.221.851
Faaliyet Giderleri (-) 37 (109.625.499) (64.064.255)

NET ESAS FAAL‹YET KARI / ZARARI 74.655.099 84.157.596
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 42.965.316 8.437.571
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Zararlar (-) 38 (69.646.923) (33.863.483)
Finansman Giderleri (-) 39 (19.455.362) 5.940.763

FAAL‹YET KARI / ZARARI 28.518.130 64.672.447
Net Parasal Pozisyon Kar / Zarar› 40 - -

ANA ORTAKLIK DIfiI KAR / ZARAR 24 (1.978.179) 894.625

VERG‹ ÖNCES‹ KAR / ZARAR 26.539.951 65.567.072
Vergiler 41 10.485.947 (12.359.914)

NET DÖNEM KARI / ZARARI 37.025.898 53.207.158
H‹SSE BAfiINA KAZANÇ 42 0,24 0,35
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1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral›k 31 Aral›k

Not 2006 2005 
‹fiLETME FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN 
NAK‹T AKIMLARI
Net dönem kar› 37.025.898 53.207.158
Net dönem kar›n› iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan

nakit ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler:
- Amortisman ve itfa paylar› 19-20 92.489.979 72.312.411
- Özsermaye yöntemi ile muhasebelefltirilen ifltiraklerden 
kaynaklanan zararlar / (karlar) 38 4.902.962 (1.426.511)
- Mali borçlara iliflkin kur fark› ve faiz tahakkuku 13.147.605 3.566.656
- K›dem tazminat› karfl›l›¤› 23 6.314.397 3.894.645
- fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›ndaki de¤iflim 7 (12.440) 255.686
- Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 12 2.962.401 367.388
- Gider yaz›lan flerefiye 3.067.592 -
- Temettü gelirleri (1.149.729) (893.723)
- Sabit k›ymet sat›fl zararlar› 19.196.496 7.026.579
- Vergi tahakkuku (10.485.947) 12.359.914

‹flletme sermayesindeki de¤iflim öncesi faaliyetlerden
elde edilen nakit ak›m› 167.459.214 150.670.203
- ‹flletme sermayesindeki de¤iflimler:
- ‹liflkilili taraflardan alacaklar 24.712.537 6.821.973
- Stoklar (52.975.976) (12.698.737)
- Ticari alacaklar (21.218.680) (22.650.852)
- Di¤er cari / dönen varl›klar (12.459.481) (5.951.949)
- ‹liflkili taraflara borçlar 1.653.575 21.239.543
- Ticari borçlar (13.924.154) 35.043.140
- Al›nan avanslar 169.361 (606.568)
- Di¤er yükümlülükler 5.626.630 (4.067.291)

Faaliyetlerde kullan›lan nakit (68.416.188) 17.129.259
- Ödenen vergiler (11.624.472) (13.300.583)
- Ödenen k›dem tazminatlar› 23 (5.598.748) (1.320.736)
- ‹flletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 81.819.806 153.178.143

YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMLARI

- Al›m-sat›m amaçl› yat›r›mlardaki de¤iflim 47.314 (74.401)
- Sat›n al›nan finansal varl›klar - (9.010.073)
- Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar› 19 (196.480.656) (222.649.786)
- Sat›lan maddi ve maddi olmayan duran varl›klardan elde edilen nakit 20 13.522.191 635.628
- Yabanc› ülkelerdeki faaliyetlerden çevrim fark› de¤iflimi (34.815.774) 12.636.763
- Temettü gelirleri 1.149.729 893.723
- Di¤er yat›r›m faaliyetlerinde gerçekleflen de¤iflim 8.500 (238.271)

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit (216.568.696) (217.806.417)

F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMLARI

- Yeni al›nan mali borçlar 234.571.578 153.824.928
- Geri ödenen mali borçlar (104.411.219) (43.170.045)
- Ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflim (net) 24 26.579.782 960.610
- Ödenen temettüler (28.045.538) (21.178.128)
- Di¤er (1.162)

Finansal faaliyetlerden sa¤lanan nakit 128.694.603 90.436.203

NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLERDEK‹ NET DE⁄‹fi‹M (6.054.287) 25.807.929

DÖNEM BAfiI NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLER 4 74.834.352 49.026.423

DÖNEM SONU NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLER 4 68.780.065 74.834.352

ANADOLU CAM SANAY‹‹ A.fi. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T 

KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)
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1. GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Anadolu Cam Sanayii A.fi. ve ba¤l› ortakl›klar› (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii A.fi. (“fiirket”) ve hisselerinin
ço¤unlu¤una veya yönetimine sahip bulundu¤u 7 ba¤l› ortakl›k, 2 müflterek yönetime tabi iflletme ve 2 ifltirakten
oluflmaktad›r. fiirket, 1969 y›l›nda kurulmufl ve 1973 y›l›nda üretime bafllam›flt›r. 1976 y›l›nda T.‹fl Bankas› A.fi.
ile bu bankan›n sermaye ve yönetim etkinli¤i alt›nda olan Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Toplulu¤u'na
kat›lm›flt›r. 

fiirket'in faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve sat›fl›d›r. Üretim faaliyetleri Mersin ve Topkap›-‹stanbul
fabrikalar›nda gerçeklefltirilmektedir. fiirket'in tüm pazarlama ve sat›fl faaliyetleri kendi bünyesindeki “Sat›fl ve
Yönetim Merkezi” bölümü taraf›ndan yürütülmektedir. Yurtd›fl› sat›fllar› ise d›fl ticaret sermaye flirketi olan Cam
Pazarlama A.fi. taraf›ndan yap›lmaktad›r. fiirket'in hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda (“‹MKB”) 20
y›ld›r ifllem görmektedir.

fiirket afla¤›da belirtilen ba¤l› ortakl›klar›n› konsolidasyon ilke ve esaslar›na göre, ifl ortakl›¤›n› oransal
konsolidasyon yöntemine göre ve ifltiraklerini özkaynak metoduna göre iliflikteki mali tablolara dahil etmifltir.

Konsolidasyona dahil edilen flirketler:

Ba¤l› Ortakl›klar:

fiirket ünvan› Faaliyet Konusu Kay›tl› Oldu¤u Ülke
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Gürcistan
OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Rusya
Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve yat›r›m flirketi Hollanda
OOO Ruscam-UFA Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Rusya
Balsand BV Finansman ve yat›r›m flirketi Hollanda
OAO Pokrov Glass Plant Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Rusya
Anadolu Cam Yeniflehir San. A.fi. Cam ambalaj üretimi ve sat›fl› Türkiye

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Do¤rudan Dolayl› Do¤rudan Dolayl›

sahiplik sahiplik sahiplik sahiplik
oran› oran› oran› oran›

fiirket ünvan› % % % %
JSC Mina 80,64 80,64 80,64 80,64
OOO Ruscam 99,74 51,72 99,74 51,72
Anadolu Cam Investment B.V. 51,85 51,85 51,85 51,85
OOO Ruscam - UFA 100,00 51,00 100,00 51,00
Balsand BV 51,00 51,00 51,00 51,00
OAO Pokrov Glass Plant 99,99 46,35 90,89 46,35
Anadolu Cam Yeniflehir San. A.fi. 84,89 84,89 84,89 84,89

(*) Cari dönemde OAO Pokrov Glass Plant'›n sermayesi 660,3 Milyon Ruble artt›r›lm›fl, di¤er ortaklar›n sermaye
art›fl›na kat›lmamas› dolay›s›yla Grup'un do¤rudan sahiplik oran› %90,89'dan %99,99'a ulaflm›flt›r.

ANADOLU CAM SANAY‹‹ A.fi. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2006 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KONSOL‹DE 

MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

20



fiirket ünvan› Faaliyet Konusu Kay›tl› Oldu¤u Ülke
Omco ‹stanbul Kal›p San. ve Tic. A.fi. Kal›p üretimi ve sat›fl› Türkiye
OOO Balkum Kum iflleme ve sat›fl› Rusya

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Do¤rudan Dolayl› Do¤rudan Dolayl›

sahiplik sahiplik sahiplik sahiplik
oran› oran› oran› oran›

fiirket ünvan› % % % %
Omco ‹stanbul Kal›p San. ve Tic. A.fi. 49,95 49,95 49,95 49,95
OOO Balkum 50,00 25,50 50,00 25,50

‹fltirakler

fiirket ünvan› Faaliyet Konusu Kay›tl› Oldu¤u Ülke
Camifl Elektrik Otop. Grubu A.fi. Elektrik üretimi ve sat›fl› Türkiye
OAO FormMat Kum ç›karma ve sat›fl› Rusya

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Do¤rudan Dolayl› Do¤rudan Dolayl›

sahiplik sahiplik sahiplik sahiplik
oran› oran› oran› oran›

fiirket ünvan› % % % %
Camifl Elektrik Otop. Grubu A.fi. 26,09 26,09 26,09 26,09
OAO FormMat 48,46 24,71 48,50 24,74

fiirketin merkez adresi ve ortakl›k yap›s›:
‹fl Kuleleri Kule 3, 4.Levent-Befliktafl/‹stanbul merkez adresinde faaliyet gösteren fiirket'in ortakl›k yap›s›
afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Pay oran› Pay Tutar› Pay oran› Pay Tutar›

Ortaklar % YTL % YTL
T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. 70.32 106.483.520 70.32 106.483.520
Halka aç›k k›s›m 20,16 30.533.914 20,16 30.533.914
Di¤er 9,52 14.414.257 9,52 14.414.257
Toplam 100.00 151.431.691 100.00 151.431.691

Kategorileri itibariyle cari dönem içersinde çal›flan personel say›s›:

Kategorileri itibariyle personel 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ayl›k ücretli personel 487 499
Saat ücretli personel 1.116 1.253
Toplam 1.603 1.752
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2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

Uygulanan muhasebe standartlar›:

fiirket ve Türkiye'de kay›tl› ba¤l› ortakl›klar› defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu ve vergi
mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›rlar. Yabanc› ülkelerde
kurulmufl olan ba¤l› ortakl›klar›n defterleri ise kay›tl› bulunduklar› ülkenin yasal mevzuat›na uygun olarak
haz›rlanm›flt›r. 

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), Seri:XI, No:25 say›l› "Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›" tebli¤inde
kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. 23 Aral›k 2004 tarihinde yay›mlanan “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤” (Seri: XI, No: 27) ile Seri XI No:
25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”e eklenen “Ek Madde 1”de “mali tablo
ve rapor ile dipnot formatlar› dahil Kurulca yay›mlanan muhasebe standartlar› aç›klamalar› sakl› olmak üzere,
iflletmelerin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n› uygulamalar›, Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤de
öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu¤u aç›klanm›fl ve böylece,
alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Komitesi (IASC) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›n›n da, SPK muhasebe
standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. 

Buna istinaden Grup, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap döneminden bafllayarak mali tablolar›n› SPK'n›n
izin verdi¤i yukar›da bahse konu edilen alternatif uygulama çerçevesinde UFRS'ye uygun olarak haz›rlamay› ve
kamuya aç›klamay› benimsemifltir. Mali tablo ve dipnot formatlar› ise SPK'n›n 20 Aral›k 2004 tarihli duyurusu ile
uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur. 

Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolar›n düzeltilmesi:

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

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan dolar kuru
1 ABD Dolar› = 1,4056 YTL, 1 Euro = 1,8515 YTL'dir (31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 1 ABD Dolar› = 1,3418 YTL,
1 Euro = 1,5875 YTL'dir).

Konsolidasyon esaslar›:

Konsolide mali tablolar Not 1'de aç›kland›¤› gibi Grup ve Grup taraf›ndan idare edilen flirketlerin finansal
tablolar›n› kapsamaktad›r. Grup içi sat›fl ve al›fllar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi ifltiraklerin elimine
edilmesi için düzeltmeler yap›lm›flt›r. 

Grup'un do¤rudan veya dolayl› olarak %50'sinden fazlas›na ifltirak etti¤i veya oy hakk›na sahip olmas› nedeniyle
ifllemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar tam olarak konsolide edilmektedir. Grup, ba¤l›
ortakl›k konumundaki flirketin finansal ve operasyonel politikalar›n› yürütme gücüne sahip olmas› nedeniyle,
ba¤l› ortakl›¤›n faaliyet sonuçlar›ndan pay al›r. Grup ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar› aras›nda gerçekleflen
önemli ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda yok edilir. %100'üne sahip olunmayan konsolide ba¤l›
ortakl›klar›n, özkaynaklar› ve net kar/zarar›ndaki üçüncü flah›slara ait paylar konsolide mali tablolarda ana
ortakl›k d›fl› pay olarak gösterilmektedir.
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Müflterek yönetime tabi iflletmeler, Grup'un konsolide mali tablolar›nda oransal konsolidasyon yöntemi
kullan›larak gösterilmektedir. Oransal konsolidasyon yöntemine göre muhasebelefltirilen müflterek yönetime
tabi iflletmede müflterek kontrolün sona erdi¤i tarihten itibaren bu yöntemlerin uygulanmas›na son verilir.
Oransal konsolidasyon yöntemi esas itibar›yla  tam konsolidasyon yöntemi kapsam›nda yap›lan ifllemlerle
ayn›d›r. 

Ancak, müflterek yönetim konsolidasyonu ile ilgili ifllemlere bafllanmadan önce, ilgili müflterek yönetime tabi
ifltiraklere ait bilanço ve gelir tablosuna ait büyüklükler Grup'un do¤rudan ve/veya ba¤l› ortakl›klar› vas›tas›yla
sahip oldu¤u müflterek yönetime tabi iflletmedeki pay kadar dikkate al›narak, Grup ana ortakl›¤›n mali
tablolar›ndaki benzer kalemlerle birlikte toplan›r. Bu ifllemler sonucunda oluflturulan konsolide mali tablolarda
ana ortakl›k d›fl› öz sermaye ve ana ortakl›k d›fl› kâr-zarar tutarlar› bulunmaz. Müflterek yönetime tabi iflletme ile
Grup aras›ndaki ifllemlerin mali tablolara al›nmas›nda ifllemin özü esas al›n›r. Bu çerçevede, müflterek yönetime
tabi ifltiraklere sat›lan veya devredilen ve söz konusu iflletmede cari olmayan bir varl›kla ilgili kar›n, sadece di¤er
müteflebbislere isabet eden k›sm› dikkate al›n›r.

Finansal ve operasyonel politikalar›yla ilgili kararlar›nda Grup'un önemli ölçüde etki edebildi¤i tüzel kiflilikler,
ifltirak olarak adland›r›l›rlar ve özkaynak yöntemiyle muhasebelefltirilirler. Özkaynak yönteminde ifltirak net varl›k
tutar›yla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya ç›kan Grup pay› konsolide gelir tablosuna
dahil edilir. ‹fltiraklerin net aktif de¤erindeki düflüflün geçici olmamas› durumunda ifltirak de¤eri, konsolide mali
tablolarda azalt›lm›fl de¤eriyle gösterilir.

UMS 21 “Kur De¤ifliminin Etkileri”'ne göre konsolidasyonda Grup'un yabanc› ülkelerdeki ifltiraklerinin aktif ve
pasifleri bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Liras›'na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde
gerçekleflen ortalama kur ile Yeni Türk Liras›'na çevrilir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan
kur farklar› özsermaye içerisinde yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip edilmektedir. Oluflan çevrim
farklar› faaliyetin sona erdi¤i döneme gelir ya da gider yaz›l›r.

Bir flirketin Grup taraf›ndan sat›n al›m› gerçekleflti¤inde ilgili ba¤l› ortakl›¤›n aktif ve pasifleri, al›m günü itibariyle
gerçe¤e uygun de¤erleriyle ölçülür. Ana ortakl›k d›fl› pay, aktif ve pasiflerin gerçe¤e yak›n de¤erlerinin az›nl›k
pay› oran›nda hesaplanmas›yla elde edilir. Dönem içinde al›nan veya sat›lan ifltiraklerin, al›m›n gerçekleflti¤i
tarihten bafllayan veya sat›fl›n gerçekleflti¤i tarihe kadar olan faaliyet sonuçlar› konsolide gelir tablosuna dahil
edilir.

Gerekli görülen durumlarda ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›na di¤er grup içi flirketlerinin uygulad›¤› muhasebe
prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yap›l›r.

Karfl›laflt›rmal› bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tablolar›n düzeltilmesi:

Mali tablolardaki say›sal veriler önceki dönemle karfl›laflt›rmal› olarak sunulmufltur. Mali tablolar›n kalemlerinin
gösterimi veya s›n›fland›r›lmas› de¤iflti¤inde karfl›laflt›r›labilirli¤i sa¤lamak amac›yla, önceki dönem mali tablolar›
da buna uygun olarak yeniden s›n›fland›r›l›r ve bu hususlara iliflkin olarak aç›klama yap›l›r. 

Netlefltirme/Mahsup:

Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netlefltirme hakk› var oldu¤u takdirde ve net olarak ödenmesi
ve/veya tahsili düflünüldü¤ünde veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesi ayn› zamanda
gerçeklefltirilecek oldu¤unda bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.
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Yeni ve güncellefltirilmifl standartlar›n uygulanmas› 

Grup cari dönemde, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) ve Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar›n› Yorumlama Komitesi (“UFRYK”) taraf›ndan yay›nlanm›fl yeni ve revize edilmifl UFRS ve
yorumlar›ndan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar›n› SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihinde yap›lan duyuru ile
uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlarla çeliflen hususlar haricinde, uygulam›flt›r. Ekli mali tablolar›n onaylanma
tarihi itibariyle afla¤›daki standartlar ve yorumlar yay›nlanm›fl ancak yürürlü¤e girmemifltir.

UMS 1 Mali Tablolar›n Sunumu: fiirket Sermayesi Konusunda Kamuya Aç›klanacak ‹lave Hususlar

UFRS 7 Finansal Enstrümanlar: Mali Tablo Aç›klamalar›

UFRS 8 Faaliyet Kollar›

UFRYK 7 UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard› Çerçevesinde Düzeltme
Yaklafl›m›n›n Uygulanmas›

UFRYK 8 UFRS 2 Standard›n›n Kapsam›

UFRYK 9 Sakl› Türevlerin Yeniden De¤erlendirilmesi

UFRYK 10 Ara Dönem Raporlamas› ve De¤er Düflüklü¤ü

UFRYK 11 UFRS 2 : Elde tutulan Grup hisselerine iliflkin ifllemler

UFRYK 12 Hizmet ‹mtiyaz Sözleflmeleri

UFRS 7, Finansal Entrümanlarla ilgili olarak mali tablolarda mevcut standartlardan daha detayl› dipnotlar
verilmesini gerektirecektir. Bununla beraber finansal enstrümanlar›n s›n›flamas› ve de¤erlemesi ile ilgili herhangi
bir düzenleme içermemektedir. 

Grup yönetimi, UFRS 7'nin getirece¤i ilave dipnot yükümlülükleri haricinde, sonraki dönemlerde yürürlü¤e
girecek standart ve yorumlar›n gelecek dönemlerde uygulanmas›n›n Grup mali tablolar›na önemli etkisi
olmayaca¤›n› düflünmektedir.

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Ekteki konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan de¤erleme ilkeleri ve önemli muhasebe politikalar›
afla¤›daki gibidir:

a. Has›lat

Gelirler, al›nan veya al›nacak olan bedelin gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülür ve tahmini müflteri iadeleri, iskontolar
ve benzer di¤er karfl›l›klar kadar indirilir.

Mallar›n sat›fl›

Mal sat›fl›na iliflkin has›lat, afla¤›daki tüm koflullar yerine geldi¤inde finansal tablolara yans›t›l›r.

(a) ‹flletmenin mallar›n›n sahipli¤i ile ilgili önemli risk ve getirileri al›c›ya devretmifl olmas›; 

(b) ‹flletmenin sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipli¤in genel olarak gerektirdi¤i flekilde bir
yönetim etkinli¤ini sürdürmemesi; 

(c) Has›lat tutar›n›n güvenilir biçimde ölçülebilmesi
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(d) ‹flleme iliflkin ekonomik yararlar›n iflletmece elde edilmesinin muhtemel olmas›;

(e) ‹flleme iliflkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varl›ktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit
girifllerini söz konusu varl›¤›n net defter de¤erine getiren efektif faiz oran›na göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 

b. Stoklar

Stoklar a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleflebilir de¤erin (piyasa de¤erinden
sat›fl giderlerinin düflülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düflük olan› ile de¤erlenmektedir. 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.

c. Maddi varl›klar

Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmifl maliyet de¤erlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra al›nan kalemler için sat›n al›m
maliyet de¤erlerinden birikmifl amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek yans›t›l›r. Sabit k›ymetler do¤rusal
amortisman metoduyla faydal› ömür esas›na uygun bir flekilde amortismana tabi tutulmufltur. Sonsuz kullan›m
süresine sahip arsalar d›fl›ndaki sabit k›ymetlerin faydal› ömürleri dikkate al›narak  belirlenen amortisman
oranlar› afla¤›dad›r:

Faydal› ömür
Binalar 14-50 y›l 
Yeralt› ve yerüstü düzenleri 8-50 y›l 
Makine ve cihazlar 5-15 y›l 
Tafl›tlar 4-7 y›l
Döfleme ve demirbafllar 4-15 y›l 
Özel maliyetler 5 y›l 
Kal›plar 3 y›l

Maddi varl›klar›n sat›fllar›ndan elde edilen kar ve zararlar, ilgili gelir ve gider hesaplar›na dahil edilmifltir.
Varl›klar›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame de¤erinden daha yüksek oldu¤u takdirde, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle
ikame de¤erine indirgenmektedir.

Maddi varl›klar›n tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varl›klar›n
büyütülmesi veya gelifltirilmesiyle ilgili olarak bütün giderler ve tamirat›n finansman› için al›nan kredilerin dönem
faiz giderleri aktiflefltirilir ve yukar›da aç›klanm›fl olan amortisman esaslar›na ba¤l› olarak amortismana tabi
tutulurlar.

d. Maddi olmayan varl›klar

Maddi olmayan varl›klar, elde etme maliyetinden birikmifl itfa paylar›n›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Maddi olmayan varl›klar do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömür esas›na uygun bir flekilde amortismana
tabi tutulmufltur. Maddi olmayan varl›klar›n faydal› ömürleri dikkate al›narak  belirlenen amortisman  oranlar›
afla¤›dad›r:

Haklar 3-5 y›l
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e. Varl›klarda de¤er düflüklü¤ü

Grup, ertelenen vergi alaca¤› ve flerefiye d›fl›nda kalan her varl›k için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varl›¤a
iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge
mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. Kullan›ma uygun olmayan maddi olmayan duran
varl›klarda ise geri kazan›labilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E¤er söz konusu varl›¤›n veya o
varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan
yüksekse de¤er düflüklü¤ü meydana gelmifltir. De¤er düflüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebelefltirilir.

Bir varl›kta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er
düflüklü¤ünün kay›tlara al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda
daha önce de¤er düflüklü¤ü ayr›lan tutar› geçmeyecek flekilde geri çevrilir.

f. Borçlanma maliyetleri

Kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varl›klar söz konusu oldu¤unda,
sat›n al›nmas›, yap›m› veya üretimi ile do¤rudan iliflki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varl›k
kullan›ma veya sat›fla haz›r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmekte, di¤er tüm borçlanma maliyetleri
katlan›lan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara al›nmaktad›r.

g. Finansal araçlar

Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak
üzere makul bedelleri üzerinden gösterilmektedir.

‹lk kay›t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Grup'un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü
olan yat›r›mlar, ›skonto edilmifl maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenirler.

Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar haricinde kalan yat›r›mlar al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar ve sat›lmaya
haz›r finansal varl›klar olarak s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al›m sat›m amaçl›
finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kar ve zararlar dönem kar zarar›nda muhasebelefltirilir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kar ve zararlar ise, sat›fla ya da sürekli de¤er
düflüklü¤üne karar verilene kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebelefltirilir ve sat›flta ya da de¤er düflüklü¤ünde
daha önce özkaynaklar içinde oluflan kümülatif kar/ zarar dönem kar zarar›na intikal ettirilir. Aktif bir piyasada
oluflmufl piyasa fiyat› olmayan ve di¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit edilemeyen
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ekli konsolide mali tablolarda endekslenmifl maliyet de¤erleri ile gösterilmifltir.

Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n bir araya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baflka bir varl›kla
de¤ifltirilebilece¤i veya bir taahhüdün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri,
aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›fltan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek
borca eflittir. Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri Grup taraf›ndan piyasalara iliflkin bilgiler ve
gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde
kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler
Grup'un varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koflullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.

Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi flarta ba¤l› taahhütler karfl› taraf›n
anlaflman›n flartlar›n› yerine getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek
önemli finansal enstrümanlard›r.
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Baz› menkul de¤erlerin maliyet de¤erine eflit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e
uygun de¤erlerine eflit oldu¤u varsay›lmaktad›r.

Afla¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve
varsay›mlar belirtilmifltir.

Nakit ve nakit benzeri kalemler

Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de¤erlenmifllerdir. Bilançodak
nakit ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleriyle, UMS 39 kapsam›nda etkin faiz oran› ile ›skonto edilmifl net
gerçekleflebilir de¤erlerinden olas› flüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir.
fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar, Grup Yönetimi'nce tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar,
geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda ve mevcut ekonomik koflullar göz önünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil
edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl›ld›¤› y›lda zarar kaydedilmektedir. 

Kullan›lan krediler

Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte geçerli olan faiz oranlar›na tabidir. Libor veya Euribor art› sabit bir oranla
al›nan krediler faiz ödeme dönemlerindeki de¤iflime göre de¤erlendirilip yeniden Libor ve Euribor'daki geçerli
olan faiz oranlar›ndaki dalgalanmalara göre de¤iflen faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit
tutar›ndan muhasebelefltirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilir ve olufltuklar›
dönemde ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.

Tahsilat riski

Grup'un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Grup'un önemli tutarlarda az say›da
müflteri yerine, çok say›da müflteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad›r.
Ticari alacaklar, Grup'un yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak
de¤erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir. Likit fonlara iliflkin risk, söz konusu fonlar›n k›sa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine
yat›r›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.

Fiyat riski

Grup, faaliyet konusu nedeniyle yabanc› para birimlerinin Türk Liras› karfl›s›ndaki de¤erlerinin de¤iflimlerine ba¤l›
olarak kur dalgalanmalar›na maruz kalmaktad›r. Grup'un ihracatlar› ve ithalatlar› yabanc› para cinsinden
yap›lmaktad›r. Kullan›lan kredilere iliflkin faiz oranlar›n›n bir bölümü piyasada oluflan faiz oranlar›na paralel olarak
de¤iflmektedir. Bu nedenle, Grup, iç ve d›fl piyasalarda faiz dalgalanmalar›na da maruz kalmaktad›r.

Likidite riski

Grup genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakde çevirerek; örne¤in alacaklar›n› tahsil ederek, menkul
k›ymetlerini elden ç›kararak kendisine fon yaratmaktad›r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun
de¤erleriyle kay›tlarda yer almaktad›r.
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h. ‹flletme birleflmeleri

Yoktur.

i. fierefiye

Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen Grup'un net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat›
aras›ndaki fark› gösteren pozitif flerefiye ve negatif flerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n
almalara iliflkin ise aktiflefltirilmifl ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k
2004 tarihine kadar pozitif flerefiye itfa pay› gider, negatif flerefiye itfa pay› gelir yaz›lmak suretiyle gelir tablosu
ile iliflkilendirilmifltir. UFRS 3 - “‹flletme Birleflmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleflen
sat›n almalardan kaynaklanan pozitif flerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan pozitif
flerefiye gözden geçirilerek varsa de¤er düflüklü¤ü ayr›lmaktad›r. fierefiyenin de¤er düflüklü¤üne u¤ray›p,
u¤ramad›¤›n›n belirlenmesi, flerefiyenin tahsis edildi¤i nakit üreten birimlerin kullan›m de¤erinin tahminini
gerektirir. Kullan›m de¤erinin hesaplanmas›, iflletmenin nakit üreten birimden kaynaklanmas› beklenen
gelecekteki nakit ak›mlar›n›n ölçülmesi ile bugünkü de¤erin hesaplanmas› için uygun bir ›skonto oran›n›
gerektirir.

Yine ayn› tarihten sonra gerçekleflen sat›n almalara iliflkin iktisap edilen tan›mlanabilir varl›k ve borçlar›n makul
de¤erinde Grup'un pay›n›n iktisap maliyetini aflmas›, di¤er bir ifadeyle negatif flerefiye oluflmas› söz konusu ise
bu tutar olufltu¤u dönemde gelir olarak kaydedilmektedir.

j. Kur de¤ifliminin etkileri

UMS 21 “Döviz Kurlar›ndaki De¤iflikliklerin Etkileri”'ne göre konsolidasyonda Grup'un yabanc› ülkelerdeki
ifltiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Liras›'na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise
dönemde gerçekleflen ortalama kur ile Yeni Türk Liras›'na çevrilir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu
ortaya ç›kan kur farklar› özsermaye içerisinde yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip edilmektedir. Oluflan
çevrim farklar› faaliyetin sona erdi¤i döneme gelir ya da gider yaz›l›r.

Grup'un yasal kay›tlar›nda, yabanc› para cinsinden (YTL d›fl›ndaki para birimleri) muhasebelefltirilen ifllemler
ifllem tarihindeki kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve
borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›'na çevrilmifllerdir. Bu çevrimden ve
dövizli ifllemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlar›/zararlar› gelir tablosunda yer almaktad›r.

k. Hisse bafl›na kazanç

Cari döneme ait hisse bafl›na kazanç hesaplamas›, net dönem kar›ndan veya zarar›ndan adi hisse senedi
sahiplerine isabet eden k›sm›n, dönem içindeki a¤›rl›kl› ortalama adi hisse senedi say›s›na bölünmesiyle
hesaplan›r. Dönem içinde ortaklar›n elinde bulunan a¤›rl›kl› ortalama adi hisse senedi say›s›, dönem bafl›ndaki
adi hisse senedi say›s› ve dönem içinde ihraç edilen hisse senedi say›s›n›n bir zaman-a¤›rl›kl› faktörü ile
çarp›larak toplanmas› sonucu bulunan hisse senedi say›s›d›r. (bkz.dipnot 42)

l. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirme tarihi aras›nda, Grup lehine veya aleyhine ortaya ç›kan
olaylar› ifade etmektedir. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olaylar›n var oldu¤una iliflkin yeni deliller olmas›
veya ilgili olaylar›n bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kmas› durumunda, söz konusu hususlara iliflkin olarak mali
tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›l›r.  
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m. Karfl›l›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta ba¤l› varl›klar

Grup'un geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ünün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve söz konusu
yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas› durumunda ilgili yükümlülük karfl›l›k olarak
mali tablolara al›n›r.

fiarta ba¤l› yükümlülükler,ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelip
gelmedi¤inin tespiti amac›yla sürekli olarak de¤erlendirmeye tabi tutulur. fiarta ba¤l› yükümlülük olarak iflleme
tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel
hale gelmesi durumunda, bu flarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir tahminin yap›lamad›¤› durumlar hariç, olas›l›ktaki
de¤iflikli¤in oldu¤u dönemin mali tablolar›nda karfl›l›k olarak mali tablolara al›n›r.

Grup flarta ba¤l› yükümlülüklerin muhtemel hale geldi¤i ancak ekonomik fayda içeren kaynaklar›n tutar›
hakk›nda güvenilir  tahminin yap›lamamas› durumunda ilgili yükümlülü¤ü dipnotlar›nda göstermektedir.

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam anlam›yla kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilecek olan varl›k, flarta ba¤l› varl›k
olarak de¤erlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunmas›
durumunda flarta ba¤l› varl›klar mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.

n. Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklik ve hatalar

Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda, kullan›lan ilkeler, esaslar, varsay›mlar ve kurallar, SPK
muhasebe standartlar› ve SPK'n›n Seri:XI, No:25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan “Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› (UFRS)'na uygun olarak belirlenmekte ve tutarl› bir flekilde uygulanmaktad›r.  

Gerekli olmas› veya Grup'un mali durumu, performans› veya nakit ak›mlar› üzerindeki ifllemlerin ve olaylar›n
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do¤uracak nitelikte ise muhasebe
politikalar›nda de¤ifliklik yap›l›r. Muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤ifliklik önceki dönemleri etkilemesi
durumunda, söz konusu politika hep kullan›mdaym›fl gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulan›r.
Yap›lan politika de¤iflikli¤inin uygulanmas›, gelecek dönemlere de yans›mas› durumunda, ilgili politika
de¤iflikli¤inin etkileri, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemlerde mali tablolara al›n›r.

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak, tahminin
yap›ld›¤› koflullarda de¤ifliklik olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliflmelerin ortaya ç›kmas› sonucunda
tahminler gözden geçirilir. 

Muhasebe tahmindeki de¤iflikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme iliflkinse, de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde,
gelecek dönemlerle de iliflkinse, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak, dönem kar› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde mali tablolara yans›t›l›r.

Muhasebe politikalar›n›n yanl›fl uygulanmas›, bilgilerin yanl›fl yorumlanmas›, dikkatten kaçmas› ve matematiksel
hatalar›n olmas› durumunda, hata tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Hatan›n fark edildi¤i dönemde kar
veya zarar›n belirlenmesinde dikkate al›nmaz. Hatan›n niteli¤i, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutar›,
karfl›laflt›rmal› bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarlar› konular›nda aç›klama yap›l›r.   
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o. Kiralama ifllemleri

Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Grup'a ait bir varl›k olarak
görülür. Kiralayana karfl› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal
kiralama taahhüdü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her
muhasebe dönemine düflen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca
olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.

p. ‹liflkili taraflar

Ekteki mali tablolarda Anadolu Cam Sanayii A.fi.'nin hissedarlar›, konsolide olan ve olmayan Grup flirketleri,
bunlar›n yöneticileri ve iliflkili olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliflkili flirketler olarak tan›mlanm›fllard›r.  Ola¤an
faaliyetler nedeniyle iliflkili flirketlerle yap›lan ifllemler genel olarak piyasa koflullar›na uygun fiyatlarla
gerçeklefltirilmifltir.

r. Finansal bilgilerin bölümlere göre  raporlanmas›

Yönetim muhasebesi aç›s›ndan Grup üç co¤rafi bölüme ayr›lm›flt›r: Türkiye, Gürcistan-Rusya ve Di¤er
(Hollanda'da kurulu ba¤l› ortakl›klar) bölümleri. Bu ay›r›mlar, Grup'un bölümlere göre finansal raporlamas›nda
temel oluflturur.

s. ‹nflaat sözleflmeleri

Yoktur.

t. Durdurulan faaliyetler

1995 y›l›nda üretime bafllayan Bayramo¤lu Sapa¤› Çay›rova/Gebze adresinde bulunan 60.000 ton/y›l kapasiteli
Cam Ambalaj Fabrikas› ekonomik ömrünü tamamlam›flt›r. Çay›rova fabrikas›nda f›r›n yenileme yat›r›m›
yap›lmayarak, 5 Mart 2006 tarihi itibariyle iflyeri bütünüyle kapat›l›p faaliyetine son verilmifltir.  

Durdurulan faaliyetlerle iliflkili kazanç, gider ve vergiden önceki kar veya zarar›n cari mali tablo hesap dönemi
boyunca oluflan tutar› ve bunlarla ilgili olan gelir vergisi gideri ve, cari hesap dönemi boyunca oluflan esas,
yat›r›m ve finansman faaliyetlerinin net nakit ak›m tutarlar›n›n ekli konsolide mali tablolara etkisinin önemsiz
olmas› sebebiyle , ilave bir bilgiye gerek görülmemifltir.

u. Devlet teflvik ve yard›mlar›

Uzun y›llardan beri uygulanmakta olan kurumlar›n amortismana tabi sabit k›ymet yat›r›mlar› üzerinden
hesaplanan yat›r›m indirimi istisnas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ancak
kazan›lm›fl haklar›n korunmas› amac›yla Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 69'uncu Madde hükmü
gere¤ince 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan indirilemeyip 2006 y›l›na
devreden yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile; Gelir Vergisi Kanunu'nun 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 ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden
düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›ndaki 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yap›lan yat›r›mlar nedeniyle, 31
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Aral›k 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran›na iliflkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006,
2007 ve 2008 y›llar›na ait kurum kazançlar›ndan indirebilecektir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m indirimi hakk›n›n kullan›lmas›
halinde yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kar›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n %19,8
oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.

Kurumlar›n, 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunun'nun 10'uncu maddesine göre bünyelerinde gerçeklefltirdikleri
uzman kurumlar taraf›ndan Araflt›rma - Gelifltirme (“Ar-Ge”) niteli¤ine sahip oldu¤u tespit edilen yeni teknoloji
ve bilgi aray›fl›na yönelik araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n %40'› Ar-Ge indirimi olarak Kurumlar
Vergisi'nden istisna edilir.  Ar-Ge indirimi için stopaj uygulamas› yoktur.

94/6401 say›l› ‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar› Karar› çerçevesinde Para - Kredi Koordinasyon Kurulunun
9/9/1998 tarih ve 98/16 say›l› Karar›na istinaden yay›mlanan 98/10 say›l› Araflt›rma - Gelifltirme (Ar-Ge)
Yard›m›na ‹liflkin Tebli¤ çerçevesinde D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan, sanayi kurulufllar›n›n uzman kurumlar
taraf›ndan Ar-Ge niteli¤ine sahip oldu¤u tespit edilen projeleri kapsam›nda izlenip de¤erlendirilebilen giderlerinin
belli bir oran›n›n hibe fleklinde karfl›lanmakta veya bu projelere geri ödeme kofluluyla sermaye deste¤i
sa¤lanmaktad›r.

Maliye Bakanl›¤› ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan tespit edilen usul ve esaslar do¤rultusunda yap›lan
ihracat ifllemleri ile di¤er döviz kazand›r›c› faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmifltir. 

‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar› Karar›na dayan›larak haz›rlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun
16/12/2004 tarihli ve 2004/11 say›l› karar›na istinaden yurt d›fl› fuar kat›l›mlar›n›n desteklenmesi amac›yla devlet
yard›m› ödenmektedir.3218 say›l› Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat
alm›fl olanlar›n, bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar› faaliyet ruhsatlar›nda
belirtilen süre ile s›n›rl› olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden, bu bölgelerde istihdam edilen personele
ödenen ücretler 31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden, bu bölgelerde gerçeklefltirdikleri faaliyetleri ile ilgili
yapt›klar› ifllemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisna bulunmaktad›r. Ayr›ca,
serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birli¤ine tam
üyeli¤in gerçekleflti¤i tarihi içeren y›ll›k vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden
istisna edilmifltir.

v. Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler

Türk Vergi Kanunu ana flirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide bir vergi beyannamesi doldurmas›na izin
vermemektedir. Dolay›s›yla, ekteki konsolide mali tablolarda yans›t›lan vergi karfl›l›klar› konsolide edilen flirketleri
ayr› tüzel kiflilik baz›nda dikkate alarak hesaplanm›flt›r. Mali tablolarda yer alan vergiler cari y›l vergisi ile
ertelenmifl vergilerdeki de¤iflimi içermektedir. Grup, UMS 12'ye (“Vergilendirme” yeniden düzenlenmifl) uygun
olacak flekilde, dönem sonuçlar› üzerinden cari ve ertelenmifl vergileri hesaplamaktad›r.

Haz›rlanan mali tablolarda, Grup'un  dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi
yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar vergisi yükümlülü¤ü dönem sonucunun kanunen kabul
edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al›narak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden
hesaplanmaktad›r.
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Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü, baz› gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel aç›lardan farkl›
de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan zamanlama farkl›l›klar›n› baz alarak, yükümlülük metoduna göre
hesaplanmaktad›r. Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü, oluflan vergilendirilebilir tüm zamanlama farkl›l›klar› için
hesaplanmakta olup, ertelenmifl vergi alaca¤› ise sadece ortaya ç›kacak bu alaca¤›n itfa edilebilece¤i,
vergilendirilebilir bir kar›n gelecekte oluflmas› beklendi¤inde kay›tlara al›nmaktad›r.

Ertelenmifl vergi, varl›klar›n olufltu¤u veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar›
üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna  gider veya gelir olarak kaydedilir. Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar›,
peflin ödenen kurumlar vergisi tutarlar›yla, iliflkili oldu¤undan netlefltirilmektedir. Ertelenmifl vergi alaca¤› ve
yükümlülü¤ü de ayn› flekilde netlefltirilmektedir.

y. Çal›flanlara sa¤lanan faydalar/k›dem tazminat›

Grup çal›flanlar›na ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram, e¤itimi teflvik, yemek, evlenme, do¤um,
bireysel emeklilik ve ölüm yard›m› gibi sosyal haklar sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye'de mevcut kanunlar ve
toplu ifl sözleflmelerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iflten ç›kar›lma durumunda ödenmektedir. K›dem
tazminat› karfl›l›¤› bilanço tarihi itibar›yla buna hak kazanan bütün çal›flanlar›n ifline son verilmesi varsay›m› ile
ödenmesi gerekecek olan yükümlülü¤ün toplam tutar›d›r.

z. Nakit ak›m tablosu

Grup, net varl›klar›ndaki de¤iflimleri, finansal yap›s›n› ve nakit ak›mlar›n›n tutar ve zamanlamas›nda de¤iflen
flartlara göre yönlendirme yetene¤i hakk›nda mali tablo kullan›c›lar›na bilgi vermek üzere, di¤er mali tablolar›n
ayr›lmaz bir parças› olarak nakit ak›m tablosu düzenlemektedir. Döneme iliflkin nakit ak›mlar esas, yat›r›m ve
finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde raporlanmaktad›r.

4. HAZIR DE⁄ERLER
31 Aral›k 31 Aral›k

2006 2005

Kasa 19.872 11.922
Vadesiz mevduatlar 9.271.508 4.155.025
Vadeli mevduatlar 59.488.685 70.667.405

68.780.065 74.834.352

Vadesiz mevduatlar›n 814.607 YTL'lik k›sm› 1 Ocak 2007 itibariyle yap›lacak olan maafl ödemeleri nedeniyle
blokedir (31 Aral›k 2005: 855.323YTL).

Vadeli mevduatlar›n 6.018.711 YTL'lik k›sm› Anadolu Cam Investment B.V. taraf›ndan Balsand B.V.'ye
kulland›r›lan kredi nedeniyle blokedir (31 Aral›k 2005: 7.959.565 YTL). 

Vadeli Mevduatlar 31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

Para cinsi Faiz oran› (%) Vade
EUR 3,6%-4,3% Ocak - Mart 2007 50.366.622 54.827.323   
YTL 17,5% Ocak - Mart 2007 1.576.954 13.107.419
USD 4%-5.5% Ocak - Mart 2007 7.545.109 2.732.663 

59.488.685 70.667.405
5. MENKUL KIYMETLER

31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

Al›m sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klar
Yat›r›m fonlar› 52.842 100.156
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6. F‹NANSAL BORÇLAR

31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

K›sa Vadeli Finansal Borçlar:
K›sa vadeli banka kredileri 111.769.082 59.274.699
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 66.179.458 27.725.877
Toplam k›sa vadeli krediler 177.948.540 87.000.576
Di¤er Finansal Borçlar 140.708 -
Toplam K›sa Vadeli Finansal Borçlar 178.089.248 87.000.576

Uzun Vadeli Finansal Borçlar:
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm› 204.178.116 152.063.743 
Di¤er Finansal Borçlar 104.919 - 
Toplam finansal borçlar 382.372.283 239.064.319

31 Aral›k 2006

Döviz Vade Faiz oran› K›sa Uzun
Cinsi % Vadeli Vadeli

USD 2008-2013 5,79% – 9,8% 62.418.002 67.988.683
EUR 2008-2013 3,71% – 7,29% 112.136.777 136.189.433
YTL 2007 15% 3.393.761 -

177.948.540 204.178.116

31 Aral›k 2005

Döviz Vade Faiz oran› K›sa Uzun
Cinsi % Vadeli Vadeli

USD 2007-2012 Libor+2 - 7,75%-16% 22.335.958 70.434.606
EUR 2007-2012 3,12% – 4,50% 60.497.009 81.629.137
YTL 2006 0%-16,71% 3.032.436 -
RUR 2007-2012 9%-11% 1.135.173 -

87.000.576 152.063.743
Finansal borçlar›n geri ödeme vadeleri afla¤›daki gibidir:

1 y›l içinde ödenecekler 178.089.249 87.000.576
1 – 2 y›l içinde ödenecekler 70.297.851 37.128.120
2 – 3 y›l içinde ödenecekler 49.402.727 21.799.068
3 – 4 y›l içinde ödenecekler 38.154.437 11.084.022
4 – 5 y›l içinde ödenecekler 26.441.033 7.205.572
5 y›l ve sonras› 19.986.986 74.846.961

382.372.283 239.064.319
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7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR 

Cari Ticari Alacaklar (Net) 31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

Ticari alacaklar 75.795.226 53.580.559
Verilen depozito ve teminatlar 4.339 326
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (537.751) (550.191)

74.261.814 53.030.694

Grup’un ticari alacaklar› için alm›fl oldu¤u teminatlar afla¤›daki gibidir:

Teminat mektuplar› 28.914.348 24.455.589
Teminat çek ve senetleri 3.844.500 4.264.500
‹potekler 2.498.623 2.498.623
Di¤er 586.030 553.246

35.843.501 31.771.958

Cari Olmayan Ticari Alacaklar (Net) 31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

Ticari alacaklar 11.734 61.484

11.734 61.484

Ticari Borçlar (Net) 31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

K›sa vadeli ticari borçlar 30.477.118 44.556.885

Al›nan depozito ve teminatlar 899.346 743.733

31.376.464 45.300.618

8.  F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

Yoktur.

9.  ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 

31 Aral›k 31 Aral›k
‹fl Bankas›’nda tutulan mevduatlar 2006 2005

Vadesiz mevduat 3.181.072 1.383.305

Vadeli mevduat 59.486.410 70.461.361

62.667.482 71.844.666

‹fl Bankas›’ndan al›nan krediler 69.924.466 28.063.776
Cam Pazarlama’dan al›nan krediler 27.872.858 2.400.000

97.797.324 30.463.776
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‹liflkili taraflardan alacaklar 31 Aral›k 31 Aral›k

2006 2005

‹liflkili flirketlerden ticari alacaklar:

Cam Pazarlama 7.266.570 9.317.325

Camifl Limited - 556.408

Paflabahçe Cam 220.404 351.627

Paflabahçe Eskiflehir - 83.560

fiiflecam Holding 7.792 -

7.494.766 10.308.920

‹liflkili flirketlerden di¤er alacaklar

Paflabahçe Cam 33.672 17.111

Trakya Cam 361.840 5.397.412

Paflabahçe Eskiflehir 421.108 -

Paflabahçe Ma¤azalar› - 53.382

fiiflecam Holding 3.610.581 -

Ferro Döküm - 85.335

Camifl Madencilik 1.020.512 3.764.571

Soda Sanayi 1.439.803 687.593

Cam Pazarlama 588.701 10.451.319

Madencilik Sanayi 120 2.460

Camifl Limited 328.691 7.876.658

Camifl Lojistik 2.191.427 4.324.327

Camifl Elektrik 397.021 538.833

Cam Elyaf - 125.201

Camifl Ambalaj 473.375 -

OAO FormMat 204.579 49.299

Trakya Cam Yeniflehir 426.260 -

Personelden Alacaklar 161.681 207.402

Di¤er 25.611 2.462

11.684.982 33.583.365

Toplam 19.179.748 43.892.285
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‹liflkili taraflara borçlar 31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

‹liflkili flirketlere ticari borçlar:

fiiflecam 1.052.967 736.346

Camifl Ambalaj 858.000 496.342

Paflabahçe Cam San. 511.993 239.268

Cam Pazarlama 2.847.879 3.954.020

Camifl Lojistik 341.258 258.456

Camifl Madencilik 206.486 284.517

Madencilik Sanayi 77.460 -

Camifl Limited 16.920.050 20.625.294

Çay›rova Cam - 35.310

Soda Sanayi 375.623 310.087

23.191.716 26.939.640

‹liflkili flirketlere di¤er borçlar

Camifl Elektrik - 1.039.205

Soda Sanayi 864.705 18.193

Camifl Madencilik 209.149 -

fiiflecam Holding 2.367.977 5.926.285

Çay›rova Cam - 320.116

Camifl Ambalaj 11.921 529.862

Cam Pazarlama 14.918.070 5.642.776

Paflabahçe Eskiflehir - 1.282.331

Paflabahçe Ma¤azalar› 1.789.226 50.154

Camifl Sigorta 5.065 313.950

Cam Elyaf 10.936 495

Camifl Limited - 306.496

Ferro Döküm 92.381 1.690

fiiflecam Sigorta 303.979 -

Camifl Lojistik 358.944 687.179

Paflabahçe Cam San. 65.037 83.545

Denizli Cam 89 6.623

Cam Ürünleri ‹flleme - 64

Personele Borçlar 1.664.073 1.112.506

Di¤er 390.871 329.454

23.052.423 17.650.924

Toplam 46.244.139 44.590.564
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‹liflkili flirketlerden al›mlar 1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k 
2006 2005

fiiflecam Holding 12.318.879 3.948.275

Camifl Ambalaj 5.554.725 7.720.844

Paflabahçe Cam 375.404 2.583

Çay›rova Cam 525.515 -

Paflabahçe Ma¤azalar› 81.229 -

Paflabahçe Eskiflehir 68.365 -

Cam Pazarlama 17.629.518 7.922.724

Cam Elyaf 224.419 -

Ferro Döküm 9.435 1.920

Soda Sanayi 22.905.444 17.151.526

Trakya Cam 82.079 184.990

Camifl Elektrik 4.160.965 10.055.911

Camifl Madencilik 19.697.576 17.446.136

Camifl Lojistik 118.475 30.004

Denizli Cam 15.916 -

OAO FormMat 6.517.872 1.806.558

Camifl Limited 7.292.577 680.671

Trakya Cam Yeniflehir 12.119 -

Petrol Ofisi - 1.587.340

97.590.512 68.539.482

‹liflkili flirketlere sat›fllar 1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k 
2006 2005

fiiflecam Holding 191.976 114.107

Paflabahçe Cam 3.917.834 2.087.028

Çay›rova Cam 75.720 274.374

Paflabahçe Eskiflehir 979.890 54.780

Ferro Döküm 38.667 -

Trakya Cam 5.348 19.729

Trakya Cam Yeniflehir 207.697 -

Camifl Elekrik 34.302 9.309

Camifl Madencilik 2.266.975 2.024.668

Denizli Cam 141 4.022

Cam Elyaf 80.356 226.198

Soda Sanayi 7.133 35.389

Di¤er 1.426 6.778

7.807.465 4.856.382

37

(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)



‹liflkili flirketlerle ilgili faiz gelirleri 1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k
2006 2005

Trakya Cam 176.713 213.124
Paflabahçe Cam 256.241 234.573
Paflabahçe Ma¤azalar› 1.258 945
Trakya Cam Yeniflehir 101.988 50.175
Paflabahçe Eskiflehir 98.282 51.322
Çay›rova Cam 738 888
Ferro Döküm 3.901 6.396
Denizli Cam 62 22
Camifl Elektrik 40.123 40.862
Camifl Madencilik 100.596 110.484
Soda Sanayi 380.201 155.104
Cam Elyaf 1.573 27.877
Camifl Ambalaj 20.182 -
Madencilik Sanayi 180 272
fiiflecam Holding 234.581 355.189
Cam Pazarlama 116.014 1.506.678
Camifl Lojistik 581.183 116.356
Camifl Limited 90.523 465.205

2.204.339 3.335.472

‹liflkili flirketlerle ilgili faiz giderleri

Trakya Cam 117.916 161.958
Trakya Cam Yeniflehir 5.324 15.342
Çay›rova Cam 35.478 24.551
Paflabahçe Cam 85.141 13.840
Paflabahçe Eskiflehir 17.992 40.582
Paflabahçe Ma¤azalar› 2.031 1.502
Denizli Cam 286 274
Camifl Ambalaj 34.724 78.473
Ferro Döküm 2.972 3.445
Cam Pazarlama 3.822.385 456.065
Soda Sanayi 51.056 39.386
Cam Elyaf 2.776 7.322
Camifl Madencilik 37.134 35.588
Camifl Elektrik 67.029 130.234
Camifl Lojistik 42.149 9.936
fiiflecam Holding 450.518 128.322
Camifl Limited 76.126 4.608

4.851.037 1.151.428
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‹liflkili flirketlerle ilgili di¤er gelirler 1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k 

2006 2005

Camifl Elektrik 28.610 26.911
Camifl Lojistik 1.300 -
Camifl Madencilik 370 -
Camifl Limited - 2.294.340
Paflabahçe Cam 645.741 600.036
fiiflecam Holding - 247
fiiflecam Sigorta - 36.932

676.021 2.958.466

‹liflkili flirketlerle ilgili di¤er giderler

Cam Pazarlama 127.694 -
Camifl Limited - 2.395.517
Camifl Lojistik 5.175 -
Soda Sanayi 403.660 510.454
OAO FormMat - 221.460
Paflabahçe Cam 188 -
Camifl Ambalaj 66 -
Trakya Cam - 17.562

536.783 3.144.993

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aral›k 31 Aral›k

Cari Di¤er Alacaklar 2006 2005

Di¤er çeflitli alacaklar 5.486.679 488.212
Di¤er flüpheli alacaklar karfl›l›¤› (4.218) (4.218)
‹ndirilecek  KDV 18.338.907 14.832.292
Devreden  KDV 8.599.344 3.460.413
Peflin Ödenen Vergiler ve Fonlar 3.548.489 1.289.342
‹fl avanslar› 6.661 1.294.185
Di¤er çeflitli dönen val›klar 42.927 2.387.496

36.018.789 23.747.722

31 Aral›k 31 Aral›k
Di¤er Finansal Yükümlülükler 2006 2005

Ödenecek vergi ve harçlar 3.093.665 3.508.251
Ödenecek SSK primleri 3.961.964 3.560.820
Taksitlendirilmifl vergi 465.724 1.545.962
Di¤er KDV 2.447.953 104.799
Di¤er yükümlülükler 5.461 941.301

9.974.767 9.661.133

11. CANLI VARLIKLAR
Yoktur.
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12.  STOKLAR
31 Aral›k 31 Aral›k 

2006 2005

‹lk madde ve malzeme 51.521.544 33.745.719
Yar› mamüller 2.258.784 1.224.195
Mamüller 37.390.709 27.941.426
Ticari mallar 6.680.849 2.297.248
Verilen siparifl avanslar› 16.220.411 8.446.336
Di¤er stoklar 14.047.035 1.488.430
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (3.693.987) (731.586)

124.425.343 74.411.768

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›nda gerçekleflen hareketler afla¤›daki gibidir:

1 Ocak - 31 1 Ocak - 31
Aral›k 2006 Aral›k 2005

Aç›l›fl bakiyesi, 1 Ocak  (731.586) 364.198
Dönem Giderleri (2.962.401) (367.388)
Kapan›fl bakiyesi, 31 Aral›k (3.693.987) (731.586)

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹
Yoktur.

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ertelenmifl vergi aktifleri 13.139.389 5.548.918
Ertelenmifl vergi pasifleri 30.702.257 42.782.723

Grup, vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü muhasebelefltirmektedir.
Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile UFRS'ye göre
haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

Ertelenmifl vergiye baz teflkil eden kalemler afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 31 Aral›k
Ertelenmifl vergiye baz teflkil eden zamanlama farkl›l›klar›: 2006 2005

Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve amortisman farkl›l›klar› 169.059.230 168.389.593
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (19.748.369) (19.032.720)
Stoklar›n yeniden de¤erlemesi 5.083.682 (3.861.044)    
Kullan›lmayan yat›r›m indirimi (35.327.897) (14.402.562)
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (1.658.024) (323.141)    
Mahsup edilecek mali zararlar (13.978.133) -   
Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klar 49.485.801 -  
Çeflitli gelir ve gider tahakkuklar› (net) (10.056.378) (6.657.447)

142.859.912 124.112.679    
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Ertelenmifl vergi (alaca¤›)/ yükümlülükleri: 31 Aral›k 31 Aral›k
2006 2005

Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve amortisman farkl›l›klar› 33.787.463 50.516.878
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (3.949.674) (5.709.816)
Stoklar›n yeniden de¤erlemesi 1.037.623 (1.158.313)
Kullan›lmayan yat›r›m indirimi (10.598.369) (4.320.769)
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (331.605) (96.942)
Mahsup edilebilecek mali zararlar (2.795.627) -
Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klar 2.474.290 -
Çeflitli gelir ve gider tahakkular› (net) (2.061.236) (1.997.233)

17.562.865 37.233.805

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hareketleri: 1 Ocak-31 Aral›k 2006 1 Ocak-31 Aral›k 2005
Aç›l›fl bakiyesi 42.782.723 37.052.489
Vergi oran›ndaki de¤iflimin etkisi (13.989.255) -
Özkaynaklarda giderlefltirilen vergi etkisi 2.474.290 -
Kur çevrim farklar› 101.228 -
Ertelenmifl vergi (geliri) / (gideri) (666.729) 5.730.234

Kapan›fl bakiyesi 30.702.257 42.782.723

Ertelenmifl vergi alaca¤› hareketleri:
Aç›l›fl bakiyesi (5.548.918) -
Vergi oran›ndaki de¤iflimin etkisi (107.404) -
Kur çevrim farklar› (135.945) -
Ertelenmifl vergi (geliri) / (gideri) (7.347.122) (5.548.918)

Kapan›fl bakiyesi (13.139.389) (5.548.918)

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

31 Aral›k 31 Aral›k
Di¤er Cari Varl›klar 2006 2005

Gelecek aylara ait giderler 286.984 98.570

286.984 98.570

Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler

Di¤er çeflitli borçlar 6.377.223 1.448.952
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler 15.050 89.111

6.392.273 1.538.063

Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

Di¤er uzun vadeli yükümlülükler - 41.250

- 41.250
16. F‹NANSAL VARLIKLAR

31 Aral›k 31 Aral›k 
2006 2005

‹fltirakler 30.489.986 33.559.349
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 87.746.421 67.954.621

118.236.407 101.513.970
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Grubun ifltiraklerindeki pay tutar› afla¤›daki gibidir:

Pay%   31 Aral›k 2006 Pay% 31 Aral›k 2005

Camifl Elektrik 26,09 20.036.347 26,09 24.549.276
OAO FormMat 48,46 10.453.639 48,50 9.010.073

30.489.986 33.559.349

Özkaynak metodu ile muhasebelefltirilen ifltirakler:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Toplam varl›klar 148.606.635 124.957.362
Toplam yükümlülükler (70.059.430) (29.263.678)
Net varl›klar 78.547.205 95.693.684
Net varl›klardaki grubun pay› 30.489.986 33.559.349

Net sat›fllar 62.563.946 53.482.622
Dönem kar› / (zarar›) (17.381.206) 1.908.666
Net dönem kar›nda / (zarar›nda) grubun pay› (4.882.070) 1.103.877

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Paflabahçe Cam 20.948.535 20.948.535
Paflabahçe Eskiflehir 477 477
Soda Sanayii * 64.224.000 44.421.600
Trakya Cam * 303.483 314.083
Ferro Döküm 2.269.926 2.269.926

87.746.421 67.954.621

(*) Bu flirketlere ait hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllem görmektedir.  
Müflterek yönetime tabi iflletmelerin özet finansal bilgileri:

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Cari varl›klar 11.839.016 7.966.471
Cari olmayan varl›klar 9.755.813 8.292.833
K›sa vadeli yükümlülükler (3.224.483) (5.706.398)
Uzun vadeli yükümlülükler (4.051.788) (1.084.976)

1 Ocak - 31 Aral›k 1 Ocak - 31 Aral›k 
2006 2005

Gelirler 17.520.817 29.829.555
Giderler (14.710.733) (23.419.759)

17. fiEREF‹YE

Pozitif flerefiye hareketi

Aç›l›fl bakiyesi 16.249.281 16.249.281
Gider yaz›lan flerefiye (3.067.592) -

Kapan›fl bakiyesi 13.181.689 16.249.281

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Yoktur.
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR 
Haklar

Maliyet de¤eri

1 Ocak 2006 aç›l›fl bakiyesi 1.028.234
Kur çevrim fark› 25.381
Al›mlar 651.467
Ç›k›fllar (8.358)

31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi 1.696.724

Birikmifl amortismanlar
1 Ocak 2006 aç›l›fl bakiyesi (649.419)
Kur çevrim fark› (16.650)
Dönem gideri (222.644)
Ç›k›fllar 8.212
31 Aral›k 2006 kapan›fl bakiyesi (880.502)

31 Aral›k 2006 itibariyle net defter de¤eri 816.222

31 Aral›k 2005 itibariyle net defter de¤eri 378.815

Maliyet de¤eri

1 Ocak 2005 aç›l›fl bakiyesi 982.928
Kur çevrim fark› (12.783)
Al›mlar 58.089
Ç›k›fllar -

31 Aral›k 2005 kapan›fl bakiyesi 1.028.234

Birikmifl amortismanlar

1 Ocak 2005 aç›l›fl bakiyesi (543.394)
Kur çevrim fark› (4.054)
Dönem gideri (101.971)

31 Aral›k 2005 kapan›fl bakiyesi (649.419)

31 Aral›k 2005 itibariyle net defter de¤eri 378.815

31 Aral›k 2004 itibariyle net defter de¤eri 439.534

21.ALINAN AVANSLAR
31 Aral›k 31 Aral›k 

2006 2005

Al›nan siparifl avanslar› 1.022.139 852.778

1.022.139 852.778

22.EMEKL‹L‹K PLANLARI

Grubun bilançosunda emeklilik planlar›n› kapsayan herhangi bir yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
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23. BORÇ KARfiILIKLARI

31 Aral›k 31 Aral›k 
K›sa Vadeli Borç Karfl›l›klar› 2006 2005

Maliyet giderleri karfl›l›¤› 39.029 163.255
Kurumlar vergisi karfl›l›¤› 635.235 -

674.264 163.255
Vergi karfl›l›¤›n›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.

Kurumlar vergisi karfl›l›¤› 11.624.564 12.178.598
Peflin ödenmifl vergi ve fonlar (10.989.239) (12.178.598)

635.235 -
Uzun Vadeli Borç Karfl›l›klar›:

K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›:
Yürürlükteki ‹fl Yasas› hükümleri uyar›nca, çal›flanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak flekilde ifl
sözleflmesi sona erenlere hak kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca,
halen yürürlükte bulunan 506 say›l›  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say›l› ve 25
A¤ustos 1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iflik 60'›nc› maddesi hükmü gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak
iflten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl üzerinden 1.857,44
YTL (31 Aral›k 2005: 1.727,15 YTL) tavan›na tabidir. K›dem tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, Grup'un
k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hesaplanmas›ndan 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 1,960.69 YTL
olan tavan tutar› göz önüne al›nm›flt›r.

K›dem tazminat› yükümlülü¤ü zorunluluk olmad›¤›ndan dolay› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.

K›dem Tazminat› yükümlülü¤ü, flirketin çal›flanlar›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün
bugünkü de¤erinin tahminine göre hesaplan›r. Yeniden düzenlenmifl UMS 19 “Çal›flanlara Sa¤lanan Haklar”,
flirketin yükümlülüklerini tan›mlanm›fl fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak
hesaplanmas›n› öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal
varsay›mlar afla¤›da belirtilmifltir. Esas varsay›m,  her hizmet y›l› için olan azami yükümlülü¤ün enflasyona
paralel olarak artmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden
sonraki beklenen reel faiz oran› ifade eder. Sonuçta, 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle, ekli
konsolide mali tablolarda yükümlülükler, çal›flanlar›n emeklili¤inden kaynaklanan gelece¤e ait olas›
yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r. Bilanço tarihindeki karfl›l›klar y›ll›k %5 enflasyon
oran› ve %11 iskonto oran› varsay›m›na göre, yaklafl›k %5,71 gerçek iskonto oran› ile hesaplanm›flt›r (2005:
s›ras›yla %6,175, %12 ve %5,49). ‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, fiirket'e kalacak olan
k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate al›nm›flt›r.

1 Ocak- 1 Ocak - 
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Aç›l›fl bakiyesi 19.032.720 16.458.811
Hizmet maliyeti 5.269.501 2.997.640
Faiz maliyeti 1.044.896 897.005
Ödenen tazminatlar (5.598.748) (1.320.736)
Kapan›fl bakiyesi 19.748.369 19.032.720
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24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR ZARAR

31 Aral›k 31 Aral›k 
2006 2005

Aç›l›fl bakiyesi 40.198.563 39.237.953
Ana ortakl›k d›fl› paylardaki dönem içi art›fl 27.737.472 3.311.862
Ödenen temettüler (3.135.869) (1.456.627)
Dönem faaliyet sonuçlar›ndaki ana ortakl›k d›fl› paylar 1.978.179 (894.625)

Kapan›fl bakiyesi 66.778.345 40.198.563

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Ana Ortakl›k D›fl› Paylar Kar Zarar 1.978.179 (894.625)

25. SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 itibariyle sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

fiiflecam
Cam Pazarlama
Camifl Madencilik
Paflabahçe Cam
Tibafl Munzam Vakf›
Di¤er (Halka aç›k k›s›m)

Nominal sermaye

Enflasyon düzeltmesi

Yeniden düzenlenmifl sermaye

fiirket ana sözleflmenin 41. maddesi gere¤i net dönem kar›ndan 1. yedek akçe ve 1. temettü ayr›ld›ktan sonra 
kalan tutar›n %10'nun %20'si B grubu hisse senetlerine (252.105.600 adet) ve %80'i ise kurucu intifa
senetlerine (4.709 adet) imtiyazl› kar pay› olarak ödenir.

26,27,28. SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YILLAR KAR/ZARARLARI

Sermaye Yedekleri 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Hisse senedi ihraç primleri 35 35
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu 47.011.512 29.711.417
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› 297.764.322 297.764.322

344.775.869 327.475.774

Kar Yedekleri 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Yasal yedekler 13.541.041 9.581.837
Statü yedekleri 1.259.266 549.568
Ola¤anüstü yedekler 45.017.611 44.278.183
Yabanc› para çevrim farklar› 4.040.297 6.286.620

63.858.215 60.696.208

70,32
8,70
0,80
0,00
0,01

20,17
100,00

10.454.512.400
1.260.831.800

119.216.000
68.500

1.398.600
3.055.036.200

14.891.063.500

193.839.600
55.897.300

2.018.300
1.200

349.200
0

252.105.600

106.483.520
13.167.291

1.212.343
697

17.478
30.550.362

151.431.691

265.361.018

416.792.709

106.483.520
13.167.291

1.212.343
697

17.478
30.550.362

151.431.691

265.361.018

416.792.709

Ortaklar %
A Grubu

(adet)
B Grubu

(adet)
31 Aral›k

2006
31 Aral›k

2005
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GEÇM‹fi YIL KAR/ZARARLARI

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bilançoda yeralan geçmifl y›llar karlar› 36.050.407 YTL’dir.

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU

Afla¤›daki tablo 31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle Toplulu¤un yabanc› para pozisyonu riski-
ni özetlemektedir. Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n kay›tl› tutarlar› yabanc› para
cinslerine göre afla¤›daki gibidir.

Di¤er Yabanc›
USD EUR Paralar YTL

31 Aral›k 2006 000 000 Karfl›l›¤› YTL karfl›l›¤›

Nakit ve nakit benzeri kalemler 6.760 27.454 6.581.501 66.914.837

Ticari alacaklar (net) 222 852 16.858.579 18.747.145

Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar - - 24.082.538 24.082.538

Banka kredileri (92.777) (134.122) (245.628) (378.978.523)

Ticari borçlar (net) (5.252) (118) (13.471.180) (21.071.238)

Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› - (467) (372.032) (1.236.115)

Net yabanc› para pozisyonu (291.541.356)

Di¤er Yabanc›
USD EUR Paralar YTL

31 Aral›k 2005 000 000 Karfl›l›¤› YTL karfl›l›¤›

Nakit ve nakit benzeri kalemler 2.088 34.667 1.113.394 58.948.246

Ticari alacaklar (net) 2.722 2.042 3.206.531 10.101.251

Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar - 22.701 15.355.371 45.815.400

Banka kredileri (69.144) (89.428) (1.135.174) (236.031.883)

Ticari borçlar (net) (778) (27.533) (6.596.028) (51.349.766)

Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar› (956) (17.556) (1.642.793) (30.196.923)

Net yabanc› para pozisyonu (202.713.675)

30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Devlet teflvik ve yard›mlar› kapsam›nda sa¤lanan haklar Not (3.p)'de detayl› olarak sunulmufltur.
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31. KARfiILIKLAR , fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 

Verilen teminat mektuplar› 1.044.383 1.445.902
Verilen kefaletler (*) 372.227.996 57.690.966
‹potek 39.804.043 66.960.492
‹fltirak hissesi sat›n alma taahhüdü 2.108.400 2.012.700
Di¤er - 24.955

415.184.822 128.135.045

(*) fiiflecam Toplulu¤u flirketleri taraf›ndan afla¤›da detaylar› verilen kredilere iliflkin verilen kefaletlerdir.

Grup'un teflvik belgeleri kapsam›nda tamamlamas› gereken 1.497,1 YTL (2005: 1.371 YTL) tutar›nda ihracat
taahhüdü bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Grup taraf›ndan aç›lm›fl ve devam eden davalar›n
toplam tutar› 435.774  YTL'dir (31 Aral›k 2005: 435.775 YTL). Grup, bu davalar için, muhtemel bir nakit ç›k›fl›
beklenmemesi nedeniyle, ekli konsolide mali tablolarda karfl›l›k ay›rmam›flt›r.

‹fltirak taahhüdü anlaflmas›

Grup'un ba¤l› ortakl›klar›ndan Balsand B.V. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle % 90,89 oran›nda ifltirak etti¤i  OAO
Pokrov Glass Plant'›n di¤er ortaklar› olan EBRD ve Norum'un %7,58 oran›ndaki hisselerini  1.500.000
USD'ye sat›n almay› taahhüt etmifltir.

Rusya Federasyonu'ndaki ba¤l› ortakl›klar ve ifltirak ile ilgili flarta ba¤l› yükümlülükler

Rusya Federasyonu vergi otoritesi OOO Ruscam'›n muhasebe kay›tlar›n› incelemifl ve yaklafl›k 8,3 Milyon
YTL (165,0 Milyon Ruble) tutar›nda bir vergi cezas› belirlemifltir.  OOO Ruscam yönetimi bu cezaya itiraz
etmifltir. Ekli konsolide mali tablolarda konu ile ilgili belirsizlik devam etti¤inden dolay› herhangi bir düzeltme
yap›lmam›flt›r. OOO Ruscam'›n katma de¤er vergisi (“KDV”) alacaklar› hesab›nda, sabit k›ymet al›mlar› ile ilgili
olmayan, yaklafl›k 2,9 Milyon YTL (58,1 Milyon Ruble) tutar›nda indirilecek KDV alaca¤› bulunmaktad›r.
Rusya Federasyonu'nun katma de¤er vergisine iliflkin kurallar›, tüm indirimlerin 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
indirim konusu yap›lm›fl olmas›n› gerektirmektedir. Bu nedenden dolay› bu tutar›n tahsil kabiliyeti ile ilgili bir
belirsizlik bulunmaktad›r. Ekli konsolide mali tablolarda konu ile ilgili belirsizlik devam etti¤inden dolay› her-
hangi bir düzeltme yap›lmam›flt›r. 

OOO Ruscam-UFA'n›n Ocak ve May›s 2006'da faaliyete geçen iki cam ambalaj f›r›n›n›n Rusya Federasyonu
mevzuat› gere¤i al›nmas› gereken inflaat ve tescil ifllemlerinin tamamlanmad›¤› ve bu f›r›nlar›n gerekli ifllem-
ler tamamlanmadan faaliyete geçti¤i belirlenmifltir. Ekli konsolide mali tablolarda konu ile ilgili belirsizlik
devam etti¤inden dolay› herhangi bir düzeltme yap›lmam›flt›r. OAO FormMat OOO Balkum'a ait baz› sabit
k›ymetleri ücretsiz olarak kullanmas› sebebiyle oluflabilecek vergi riskleri ile ilgili belirsizlik devam etmekte-
dir. Ekli konsolide mali tablolarda konu ile ilgili herhangi bir düzeltme yap›lmam›flt›r. Anadolu Cam Sanayii
A.fi. 2006 y›l›nda OOO Ruscam, OOO Ruscam-UFA ve OAO Pokrov Glass Plant'a toplam 7,6 Milyon YTL
(153,4 Milyon Ruble) tutar›nda dan›flmanl›k hizmeti vermifltir.  Her ne kadar bu tutarlar ekli konsolide mali
tablolarda elimine edilmifl olsa da, ilgili dan›flmanl›k hizmetleri ile ilgili belge düzeninin Rusya Federasyonu
vergi kanunlar›na göre yetersiz olabilece¤i düflünülmekte ve olas› vergi etkisinin toplamda yaklafl›k 1,5 Milyon
YTL (31,3 Milyon Ruble) olaca¤› tahmin edilmektedir . Ekli konsolide mali tablolarda konu ile ilgili belirsizlik
devam etti¤inden dolay› herhangi bir düzeltme yap›lmam›flt›r.

OAO FormMat'›n kum ç›karma sahas› restorasyonu ile yükümlülü¤ü olmas› muhtemel olmakla beraber, ilgili
yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin edilememesi sebebiyle ekli konsolide mali tablolarda konu
ile ilgili herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Dönem içerinde iflletme birleflmeleri olmam›flt›r.
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34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

5 fiubat 2007 tarihli yönetim kurulu toplant›s›nda; Grup'un 655,510 YTL nominal bedelli ve % 1,77
oran›nda orta¤› oldu¤u Ferro Döküm Sanayi ve Ticaret A.fi. hisselerinin sat›lmas› ile ilgili görüflmeler yap-
mak üzere T.fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Genel Müdürlü¤ü'nün yetkilendirilmesine karar verilmifltir.

26 fiubat 2007 tarihli yönetim kurulu toplant›s›nda; Trakya Yeniflehir Cam Sanayii A.fi.'nin 225,000 ton
kapasiteli yeni düz cam hatt›n›n finansman› amac›yla T.fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. ile Trakya Yeniflehir
Cam Sanayi A.fi.'nin borçlu Grup ile Cam Elyaf Sanayii A.fi., Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. ve
Trakya Cam Sanayii A.fi.'nin Garantör s›fat› ile, European Investment Bank (“Avrupa Yat›r›m Bankas›”) ile
akdedilecek 55.000.000 Euro tutar›ndaki krediye iliflkin Finance Contract'a (“Sözleflme”) taraf olmas›na ve
Grup ad›na Sözleflmeyi Say›n Teoman Yenigün ile Say›n Aytaç Mutlugüller'in müfltereken imzalamas›na
oybirli¤i ile karar verilmifltir.

35.DURDURULAN FAAL‹YETLER

1995 y›l›nda üretime bafllayan Bayramo¤lu Sapa¤› Çay›rova/Gebze adresinde bulunan 60,000 ton/y›l kap-
asiteli Cam Ambalaj Fabrikam›z ekonomik ömrünü tamamlam›flt›r. Çay›rova fabrikas›nda f›r›n yenileme
yat›r›m› yap›lmayarak 5 Mart 2006 tarihi itibariyle iflyeri bütünüyle kapat›l›p faaliyetine son verilmifltir.

Durdurulan faaliyetlerle iliflkili kazanç, gider ve vergiden önceki kar veya zarar›n cari mali tablo hesap
dönemi boyunca oluflan tutar› ve bunlarla ilgili olan gelir vergisi gideri ve, cari hesap dönemi boyunca
oluflan esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerinin net nakit ak›m tutarlar›n›n ekli konsolide mali tablolara
etkisinin önemsiz olmas› sebebiyle, ilave bir bilgiye gerek görülmemifltir.

36.ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

1 Ocak- 31 Aral›k 1 Ocak- 31 Aral›k
Sat›fllar 2006 2005 
Yurtiçi sat›fllar 422.951.648 384.659.471
Yurtd›fl› sat›fllar * 286.888.961 174.908.487
Sat›fl iadeleri (1.834.300) (1.048.029)
Sat›fl iskontolar› (21.300.719) (19.353.967)
Sat›fllardan di¤er indirimler (7.595.638) (5.986.903)

679.109.952 533.179.059

* Yurtd›fl› sat›fllar, fiirket’in yurtd›fl›na yapm›fl oldu¤u ve bununla birlikte yurtd›fl›nda kurulu bulunan Grup 
flirketlerinin gerçeklefltirdi¤i sat›fllar› içermektedir.

Sat›fllar›n Maliyeti 1 Ocak- 31 Aral›k 1 Ocak- 31 Aral›k
2006 2005 

‹lk madde ve malzeme giderleri (239.689.832) (195.473.369)
Do¤rudan iflçilik giderleri (46.606.596) (33.206.705)
Genel üretim giderleri (102.652.414) (70.147.376)
Amortisman giderleri (76.526.691) (52.140.495)
Yar› mamul stoklar›ndaki de¤iflim 769.155 510.561
Mamul stoklar›ndaki de¤iflim 2.393.976 1.244.523
Sat›lan mamullerin maliyeti (462.312.402) (349.212.861)

Sat›lan ticari mallar›n maliyeti (22.613.993) (26.547.150)
Verilen hizmetlerin maliyeti (6.914.153) (4.753.987)
Di¤er maliyetler (2.988.806) (4.443.210)

Sat›fllar›n maliyeti (494.829.354) (384.957.208)
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37. FAAL‹YET G‹DERLER‹
1 Ocak- 31 Aral›k 1 Ocak- 31 Aral›k

2006 2005 
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri (2.379.277) (3.806.572)
Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri (46.851.902) (18.795.565)
Genel yönetim giderleri (60.394.320) (41.462.118)

(109.625.499) (64.064.255)

‹lk madde malzeme giderleri (2.054.656) (1.129.207)
Personel giderleri (34.635.577) (25.210.062)
Amortisman, itfa ve tükenme paylar› (4.014.945) (2.545.732)
D›flardan sa¤lanan fayda ve hizmet giderleri (38.863.629) (24.903.840)
Çeflitli giderler (30.056.692) (10.275.414)

(109.625.499) (64.064.255)

38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR
1 Ocak- 31 Aral›k 1 Ocak- 31 Aral›k

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 2006 2005 
Di¤er gelirler ve karlar 7.482.727 2.333.319
Temettü gelirleri 1.149.728 4.429.487
Özsermaye yöntemi ile muhasebeleflen ifltiraklerden 
kaynaklanan karlar - 1.426.511
Kambiyo karlar› 34.332.861 248.254

42.965.316 8.437.571
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
Kambiyo zararlar› (18.108.592) (13.515.124)
Komisyon giderleri (484.187) (1.714.136)
Sabit k›ymet sat›fl zararlar› (19.196.496) (7.026.579)
Özsermaye yöntemi ile muhasebeleflen ifltiraklerden 
kaynaklanan zararlar (4.902.962) -
Gider yaz›lan flerefiye (3.067.592) -
Di¤er giderler ve zararlar (9.924.496) (5.347.104)
Çal›flmayan k›s›m giderleri içerisindeki amortisman (7.482.850) (4.964.762)
Çal›flmayan k›s›m giderleri (6.479.748) (1.295.778)

(69.646.923) (33.863.483)

39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹
1 Ocak- 31 Aral›k 1 Ocak- 31 Aral›k

2006 2005 

Faiz gelirleri 6.282.736 7.920.992
Reeskont faiz geliri 91.943 5.348.778
Reeskont faiz giderleri (510.916) (57.998)
Borçlanma giderleri (25.319.125) (7.271.009)

(19.455.362) 5.940.763
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40. NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verilmesi nedeniyle net
parasal pozisyon kar/zarar› hesaplanmam›flt›r.

41. VERG‹LER

Grup, Türkiye'de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana flirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n
konsolide bir vergi iadesi doldurmas›na izin vermemektedir. Dolay›s›yla, ekteki konsolide mali tablolarda
yans›t›lan vergi karfl›l›klar› konsolide edilen flirketleri ayr› tüzel kiflilik baz›nda dikkate alarak hesaplanm›flt›r. 

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

2006 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20'dir (2005: %30).

Türkiye'de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2006 y›l›
kurum kazançlar›n›n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar›
üzerinden hesaplanmas› gereken geçici vergi oran› %20'dir (2005: %30). 1 Ocak 2006 tarihinden sonraki
geçici vergi dönemlerinde %30 oran›na göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin an›lan dönemler için
%20 oran›na göre hesaplanan tutar› aflan k›sm›, izleyen dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup
edilir. Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir.
Ancak oluflan zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

Türkiye'de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaflma prosedürü bulunmamaktad›r.
fiirketler ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 1-25 Nisan tarihleri aras›nda (özel hesap dönem-
ine sahip olanlarda dönem kapan›fl›n› izleyen dördüncü ay›n 1-25 tarihleri aras›nda) vergi beyannamelerini
haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l
içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilir.

Gelir Vergisi Stopaj›:

Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve bu kar paylar›n› kurum kazanc›na
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye'deki flubelerine da¤›t›lanlar
hariç olmak üzere kar paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi
stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm flirketlerde %10 olarak uygulanmaktad›r. Bu oran, 5520 Say›l›
Kanun'un 15'inci Maddesi'nde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmifltir.
Ancak yeni Bakanlar Kurulu Karar› ile de¤ifltirilinceye kadar %10 oran› uygulanm›flt›r. 23 Temmuz 2006 tari-
hinde Resmi Gazete'de yay›mlanan Bakanlar Kurulu Karar› ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren gelir ver-
gisi stopaj›n›n %10'dan  %15'e ç›kart›lmas›na karar verilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar pay-
lar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 

24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar›
üzerinden %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap›lan gerek teflvik belgeli gerek
teflvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan flirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40'›
vergilendirilebilir kazançtan düflülebilir. 24 Nisan 2003 tarihinden sonraki  yat›r›m harcamalar›ndan vergi tevk-
ifat› yap›lmamaktad›r. Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
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31 Aral›k 2006 ve 31 Aral›k 2005 tarihleri itibariyle vergi karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Kurumlar vergisi karfl›l›¤› 11.624.564 12.178.598
Peflin ödenmifl vergi ve fonlar (10.989.239) (12.178.598)

635.235 -

1 Ocak- 31 Aral›k 1 Ocak- 31 Aral›k
2006 2005 

Cari dönem kurumlar vergisi karfl›l›¤› 11.624.562 12.178.598
Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü(*) (22.110.511) 181.316

Gelir tablosundaki vergi karfl›l›¤› (10.485.947) 12.359.914

(*) 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinde yay›mlanan 5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu ile %30 olan kurumlar vergisi oran› %20'ye indirilmifltir. 
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kald›r›lm›flt›r. Ancak, flirketlerin vergilendirilebilir kazançlar›n›n yetersiz olmas› sebebiyle, 31 Aral›k 2005 tari-
hi itibariyle yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar› sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Ayr›ca kurumlar›n Gelir Vergisi Kanunu'nun 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 ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce
yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teflvik belgeleri kapsam›ndaki 1 Ocak 2006 tarihinden
sonra yap›lan yat›r›mlar üzerinden hesaplayacaklar› yat›r›m indirimlerinden yararlanabilir. Bununla birlikte,
yat›r›m indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilir. 2008 y›l› kurum
kazanc›ndan indirilemeyen yat›r›m indirimi tutar›n›n sonraki dönemlere devri mümkün de¤ildir. fiirketlerin
2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, yat›r›m indirimini vergilendirilebilir kazançlar›ndan
düfltükleri takdirde uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Yat›r›m indiriminden faydalan›lma-
mas› durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20 olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi
hakk› ortadan kalkacakt›r.

Grup yat›r›m indiriminden konsolide edilen flirketleri ayr› tüzel kiflilik baz›nda dikkate alarak faydaland›¤›ndan,
kurumlar vergisi oran› ilgili flirketler nezdinde %20 veya %30 olarak uygulanm›flt›r. 

Enflasyona Göre Düzeltilmifl Vergi Hesaplamalar›:

2003 y›l› ve önceki dönemlerde, sabit k›ymetlerin ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik olarak
yeniden de¤erlemeye tabi tutulmalar› haricinde; vergiye esas dönem kar› enflasyona göre düzeltilmifl tutar-
lar› üzerinden hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan 5024
Say›l› Kanun ile Türkiye'de enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n, 2004 y›l› ve sonraki dönemlerde geçerli ola-
cak flekilde, enflasyon oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas› gerekmekte-
dir. Vergi  mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 hükümlerinden önemli ölçüde farkl›l›k göster-
memektedir. 2004 y›l› için enflasyon belirli kriterleri aflt›¤› için 5024 Say›l› Kanun'a göre Grup enflasyon
düzeltmesi yapm›fl olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yasal kay›tlar için aç›l›fl bakiyesi olarak
al›nm›flt›r. 2005 y›l› ve takip eden dönemde kanunun belirledi¤i kriterler gerçekleflmedi¤i için enflasyon
muhasebesi uygulanmam›flt›r.

(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)



42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme iliflkin fiirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve hisse bafl›na kar
hesaplamas› (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden) afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Tedavüldeki hisse senedi a¤›rl›kl› ortalama adedi 151.431.691 151.431.691

Net kar 37.025.898 53.207.158

Hisse bafl›na kar (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden) 0,24 0,35

43. NAK‹T AKIM TABLOSU

Nakit ak›m tablosu mali tablolarla birlikte sunulmufltur.

44. D‹⁄ER HUSUSLAR
fiirketin 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren ara döneme ait Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI, No.25 say›l›
tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS) göre haz›rlanan ba¤›ms›z
denetimden geçmemifl mali tablolar›, Denetim Komitesi'nin görüflü de dikkate al›narak incelenmifl, söz
konusu mali tablolar›n faaliyet sonuçlar›n›n gerçek durumunu yans›tt›¤› ve flirketin izledi¤i muhasebe ilkeleri
ile Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: XI, No.25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›na (UFRS) uygun oldu¤u ve haz›rlanan konsolide mali tablolar›n Finans Kaynaklar›
Müdürü ‹smail Baba ve Muhasebe Müdürü Yaflar Öztürk taraf›ndan imzalanmas›na karar verilmifl ve fiirket
Yönetim Kurulu'nun  26 Mart 2007 tarihli toplant›s›nda kamuya bildirim amac›yla onaylanm›flt›r.
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1 Ocak - 1 Ocak -
Vergi karfl›l›¤›n›n mutabakat›: 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005

Vergi öncesi kar 28.518.130 64.672.447
Geçerli vergi oran› %20 %30
Hesaplanan vergi 5.703.626 19.401.734

Vergi etkileri:

- kanunen kabul edilmeyen giderler 1.104.338 1.188.876
- temettü ve di¤er vergiden muhaf gelirler (1.342.579) (1.046.763)
- yararlan›lan yat›r›m indirimleri (6.277.601) (9.345.621)
- geçmifl y›l zararlar› 573.306 -
- etkin vergi oran›ndaki de¤iflim etkisi (13.881.851) -
- konsolidasyon düzeltmeleri 2.736.027 207.846

- farkl› vergi oranlar›na tabi yurtd›fl› ifltirakler 898.787 1.953.842

Vergi (geliri) / gideri  (10.485.947) 12.359.914

(*)Türk Vergi Kanunu ana flirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide bir vergi beyannamesi doldurmas›na izin
vermemesi nedeniyle ekteki konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar› konsolide edilen flirketler
ayr› tüzel kiflilik baz›nda dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Bu nedenle yat›r›m indirimi uygulamas›ndan 2006,
2007 ve 2008 y›llar› içerisinde faydalanma tercihi yapan ba¤l› ortakl›klar›n kurumlar vergisi hesaplamas›nda
%20 yerine %30'luk kurumlar vergisi oran› dikkate al›nacakt›r.

(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)



Asuman Akman Cihan S›rmatel

Anadolu Cam Sanayii A.fi.

2006 Y›l› Denetleme Kurulu Raporu
Anadolu Cam Sanayii A.fi. Genel Kurulu’na

Ünvan› : Anadolu Cam Sanayii A.fi.

Merkezi : ‹STANBUL

Ortakl›¤›n Kay›tl› Sermayesi : 250.000.000.- YTL

Ç›kar›lm›fl Sermayesi : 151.431.691.- YTL

Faaliyet Konusu : Her nevi cam ambalaj imalat› ve sat›fl›

Denetçi veya Denetçilerin ad› ve : ASUMAN AKMAN - C‹HAN SIRMATEL 
görev süreleri, ortak veya flirketin Denetçi süresi bir y›ld›r. Denetçiler flirket orta¤› ve personeli de¤ildir.
personeli olup olmad›klar›

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan 
Denetleme Kurulu toplant›lar› say›s› :fiirket defter ve belgeleri üzerinde 26.01.2006, 22.06.2006 ve 05.12.2006 tarihlerinde
Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri yap›lan incelemelerde, defterlerin yasalar ve genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine
üzerinde yap›lan incelemenin kapsam› uygun olarak tutuldu¤u tespit edilmifltir.
hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve
var›lan sonuç

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü
maddesinin 1’inci f›kras›n›n 3 numaral›
bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde
yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar› : 2006 y›l›nda flirket veznesi 6 kez say›lm›fl olup say›m sonuçlar› kay›tlara uygundur.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü
maddesinin 1’inci f›kras›n›n 4 numaral›
bendi gere¤ince Yap›lan inceleme
tarihleri ve sonuçlar› : 26.01.2006, 24.02.2006, 08.03.2006, 12.04.2006, 18.05.2006, 22.06.2006,

16.08.2006, 15.09.2006, 05.12.2006 ve 06.03.2007 tarihlerinde yap›lan incelemeler 
sonucunda, rehin veya teminat yahut flirket veznesine h›fzolunmak üzere vedia olarak 
teslim olunan her nevi k›ymetli evrak›n mevcut oldu¤u tahkik ve kay›tlara uygunlu¤u 
tespit  edilmifltir.

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve
bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler : Herhangi bir flikayet ve yolsuzluk intikali olmam›flt›r.

Anadolu Cam Sanayii Anonim fiirketi'nin 1.1.2006-31.12.2006 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 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki mali durumunu, 1.1.2006-
31.12.2006 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve do¤ru olarak yans›tmaktad›r.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.

DENETÇ‹LER
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KURUMSAL YÖNET‹M UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›

Bu beyan, Sermaye Piyasas› Mevzuat›, fiirket Esas Sözleflmesi ve Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim
‹lkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; flirket pay ve menfaat sahipleri ile iliflkilerin
düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona ba¤l› olarak çal›flan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklar›n›n
belirlenmesi konular›nda,  Anadolu Cam Sanayii A.fi.'nin afla¤›da belirtilen sorumluluklar›n› ifade etmektedir.

1969 y›l›nda kurulan Anadolu Cam, 1973 y›l›nda üretime bafllam›flt›r. 1976 y›l›nda T.‹fl Bankas› A.fi. ile bu bankan›n
sermaye ve yönetim etkinli¤i alt›nda olan Türkiye fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. Toplulu¤una kat›lm›flt›r.

fiirketin faaliyet konusu cam ambalaj üretimi ve sat›fl›d›r. Üretim faaliyetleri Mersin ve Topkap› - ‹stanbul fab-
rikalar›nda gerçeklefltirilmektedir. fiirketin tüm pazarlama ve sat›fl faaliyetleri kendi bünyesindeki “Sat›fl ve Yönetim
Merkezi” bölümü taraf›ndan yürütülmektedir. 

Anadolu Cam, faaliyet gösterdi¤i sektörlerde yönetim anlay›fl›n› eflitlik, fleffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk
ilkeleri üzerine kurmufltur. 

Anadolu Cam, çevre ülkeleri de kapsayan üretici olma vizyonunu, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha
da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

fiirketimiz 31.12.2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay
ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmifltir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n
geniflletilmesi amac›na yönelik olarak,  www.anadolucam.com.tr adresindeki flirketimiz internet sitesinde “Yat›r›mc›
‹liflkileri” bölümü oluflturulmufl ve risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amac›yla alt yap›, bilgilendirme ve
e¤itim çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Bu kapsamda yap›lan çal›flmalar›n detay› raporumuzun ilgili bölümlerinde afla¤›da
sunulmufltur.

BÖLÜM I - Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi

Türk Ticaret mevzuat›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve fiirketimiz Esas Sözleflmesi'nde yer alan hüküm ve düzen-
lemeler çerçevesinde; pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› kolaylaflt›rmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri öngörüsü do¤rultusunda, “Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi” taraf›ndan eksiksiz olarak
yerine getirilmifltir.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen bafll›ca faaliyetler;

a) fiirketimiz ile ilgili kamuya aç›klanmam›fl, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahip-
lerinin flirket ile ilgili sözlü ve yaz›l› bilgi taleplerinin karfl›lanmas›,

b) Genel Kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun
olarak yap›lmas›,

c) Genel Kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar›n haz›rlanmas›,

d) Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n pay sahiplerine yollanmas›,

e) Mevzuat ve flirket bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve
izlenmesi,

f) Pay sahiplerine iliflkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yap›lan baflvurular›n tamam› yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
cevapland›r›lm›fl olup, pay sahipleri ile iletiflim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleflme ve di¤er flirket içi düzen-
lemelere uygun olarak, gazete ilanlar›, mektup, telefon ve internet arac›l›¤›yla sa¤lanm›flt›r.
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Pay sahipleri ile iletiflimi sa¤lamakla görevli birim yetkilileri

Ad› Soyad› Görev Ünvan› Telefon e-mail

‹smail Baba Finans Kaynaklar› Müdürü 212 350 38 21 ibaba@sisecam.com

Sibel Koç Finans Kaynaklar› Uzman› 212 350 38 22       sibelkoc@sisecam.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n geniflletilmesi amac›yla her türlü bilgi,
Türkiye çap›nda yay›n yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum aç›klamalar›, flirketimiz internet sitesinde pay
sahiplerinin bilgisine ve kullan›m›na sunulmaktad›r. Ayr›ca, iletiflim bilgileri flirkette bulunan pay sahiplerine mekt-
up, telefon ve elektronik posta arac›l›¤›yla ulaflt›r›lmaktad›r.

Dönem içinde herhangi bir yaz›l› bilgi talebi olmam›fl, flifahi ve telefon arac›l›¤›yla ulaflan bilgi talepleri ise, sermaye
art›fllar› ve kar da¤›t›m› konular›nda yo¤unlaflm›fl ve bu talepler flirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler
çerçevesinde an›nda cevapland›r›lm›flt›r. Ayr›ca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniflletilmesi amac›na
yönelik olarak, 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren www.anadolucam.com.tr adresindeki flirketimiz internet
sitesinde “Yat›r›mc› ‹liflkileri” bölümü oluflturulmufl ve bu bölüm güncel olarak pay sahiplerinin kullan›m›na sunul-
mufltur. 

Az›nl›k pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmas›n› talep etme haklar› yasal mevzuat ile düzenlen-
mifltir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kuruldan, kanunda öngörülen halleri incelemek için
özel denetçi atanmas›n› isteyebilir. 

fiirketimiz esas sözleflmesinde özel denetçi atanmas›na iliflkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi
tayinine iliflkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 11.04.2006 tarihinde 2005 y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s› %70.46 nisapla toplanm›flt›r. Genel
Kurul toplant›s›'na menfaat sahipleri ile bas›n mensuplar› da kat›lm›flt›r. 

Genel Kurul toplant›lar›na iliflkin ilan ve duyurularda;

Genel Kurul gündemi, toplant› yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer alm›fl, 

Ayr›ca, 2005 y›l›na ait bilanço, gelir tablosu ile ba¤›ms›z denetim raporu özetinin Genel Kurul toplant›s›ndan en az
15 gün önce flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulaca¤›,

Genel Kurul toplant›s›na kat›lacak pay sahiplerinin genel kurul toplant›s›ndan en geç bir hafta evvel sahibi bulun-
duklar› hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikalar› flirket merkezine tevdi ile toplant› girifl kart› almalar›,
toplant›da kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kifli ortaklar›n vekaletnamelerini SPK'n›n Seri:IV,
No:8 Tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak flirkete tevdi etmeleri gerekti¤i belirtilmifltir.

Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanm›fl ve bu sorular Genel Kurul toplant›s›nda
flirket yetkililerince cevapland›r›lm›flt›r. Genel Kurul toplant›s›nda pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir önerge ver-
ilmemifltir. 

Bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikli kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan
al›nmas› gerekti¤i tabidir. Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç do¤mamas› nedeniyle, esas
sözleflmeye bu konularda hüküm konulmam›flt›r.   

Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m› art›rmak amac›yla, Genel Kurul duyurular›; Genel Kurul tarihinden en az onbefl
gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,  Türkiye çap›nda yay›n yapan iki gazetede ve flirketimiz internet
sitesinde yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca, Genel Kurul saatleri, trafik, ulafl›m ve benzeri çevresel etkenler de dikkate
al›narak belirlenmekte ve genel kurullar›n trafi¤in yo¤un olmad›¤› saatlerde yap›lmas›na özen gösterilmektedir. 
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Genel Kurullara iliflkin tutanaklar 2004 y›l›ndan itibaren flirketimizin web sayfas›nda ortaklar›n kullan›m›na sunul-
maya bafllanm›flt›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

fiirketimiz oy haklar›nda imtiyaz bulunmamakta, karfl›l›kl› ifltirak içinde olan flirketler Genel Kurulda oy kullanma-
maktad›r.

Ana sözleflmemiz uyar›nca her pay bir oy hakk› vermektedir.

Pay sahiplerimiz oy haklar›n› Genel Kurul toplant›lar›nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi
olmayan üçüncü bir flah›s vas›tas›yla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kifli pay sahibi Genel Kurulda ancak bir kifli taraf›ndan temsil edilmektedir. Tüzel kifli pay sahiplerinin
birden fazla kifli ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf›ndan oy kullan›lmaktad›r. Oy kullanmaya
kimin yetkili oldu¤u yetki belgesinde gösterilmektedir.

Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanmas› flirketimiz aç›s›ndan ihtiyari olan birikimli oy yön-
temine esas sözleflmede yer verilmemifltir. 

6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›

fiirketimiz ana sözleflmesinde da¤›t›labilir kârdan Sermaye Piyasas› Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci
temettü da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay›na sundu¤u kar da¤›t›m teklifleri,  

a)Pay Sahiplerimizin beklentileri ile fiirketimizin büyüme gere¤i aras›ndaki hassas dengenin bozulmamas›n›,

b)fiirketimizin karl›l›k durumunu,

dikkate alan bir kar da¤›t›m politikas› kapsam›nda haz›rlanmaktad›r.

Yönetim Kurulumuzca da¤›t›labilir kar›n en az Sermaye Piyasas› Kurulunca belirlenen asgari kar da¤›t›m oran›nda
bedelsiz hisse senedi fleklinde ve/veya nakden da¤›t›lmas›n›n Genel Kurulumuza teklif edilmesi esas›na dayanan
bir kâr da¤›t›m politikas› benimsenmifl bulunmaktad›r. 

Kârdan pay alma konusunda ana sözleflmemizin 41. maddesinde tan›mland›¤› flekilde B grubu hisse senetleri ve
kurucu intifa senetleri imtiyaz sahibidir.

Ana sözleflmemizde Yönetim Kurulu üyelerimize ve çal›flanlar›m›za kâr pay› verilmesi uygulamas› bulunmamak-
tad›r.

Kâr pay› ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçeklefltirilmifltir. Kâr pay› ödemelerinin en geç mevzuatta
öngörülen 5.ay›n sonuna kadar olmak üzere en k›sa sürede yap›lmas›na özen gösterilmektedir.

Ana sözleflmemizde kâr pay› avans› da¤›t›lmas›n› öngören bir düzenleme bulunmamaktad›r.

7. Paylar›n Devri

fiirketimiz esas sözleflmesinde paylar›n devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II- Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

fiirketimizin kamuya aç›klanm›fl bir bilgilendirme politikas› bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar
d›fl›nda, flirket faaliyetleri ile ilgili önemli de¤ifliklikler ve geliflmeler ortaya ç›kt›¤› anda bas›n duyurular›yla aç›kla-
malar yap›lmaktad›r. Ayr›ca talep olmas› durumunda, yat›r›mc› ve analistlerin bu kapsamdaki bilgi talepleri, bu
hususta görevli flirket yetkililerince karfl›lanmaktad›r.

Borsa ile bilgi iletiflimi ve koordinasyonu sa¤lamak üzere, Finans Kaynaklar› Müdürü ‹smail Baba yetkilendirilmifltir.
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9. Özel Durum Aç›klamalar›

Dönem içinde, SPK'n›n Seri:VIII, No:39 say›l› “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” kap-
sam›nda  19  adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. 

10. fiirketin ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

fiirketimizin www.anadolucam.com.tr adresinde mevcut olan internet sitesinde, afla¤›da belirtilen içerikte
“Yat›r›mc› Dosyas›” bölümü oluflturulmufl ve 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren pay ve menfaat sahiplerinin
kullan›m›na sunulmufltur.

3 Y›ll›k faaliyet raporlar›,
3 Ara dönem mali tablo ve ba¤›ms›z denetim raporlar›,
3 Ticaret sicil bilgileri,
3 Ortakl›k yap›s›
3 Yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
3 Genel kurul toplant› gündemleri,
3 Genel kurul toplant› tutanaklar›,
3 Genel kurul kat›lanlar cetveli,
3 Vekaleten oy kullanma formu,
3 Esas sözleflmenin son hali,
3 ‹zahname ve halka arz sirkülerleri,
3 Özel durum aç›klamalar›,
3 S›kça sorulan soru ve cevaplar,
3 Kurumsal Yönetim

11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›

fiirketimizin ortakl›k yap›s› afla¤›daki flekilde olup, flirketimizin ortaklar› aras›nda gerçek kifli nihai hakim pay sahibi
yoktur.

Pay Oran›
Pay Sahipleri (%)     

T. fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. 70.318

Cam Pazarlama A.fi. 8.695

Camifl Madencilik A.fi. 0.801

Paflabahçe Cam San. Ve Tic.A.fi. 0.000

T.‹fl Bankas› Munzam San. 0.012

Di¤er 20.174

Genel Toplam 100.00
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Duyurulmas›

Yasal bir gereklilik olmamas› ve bugüne kadar bu konunun kamuya aç›klanmas›n› gerektirecek bir durumun
oluflmamas› nedeniyle, içeriden bilgi ö¤renebilecek durumda olan kifliler kamuya duyurulmam›flt›r. fiirketimiz
Yönetim Kurulu üyelerinin yan› s›ra fiirketimizdeki görevleri nedeniyle içeriden bilgi ö¤renebilecek kiflilerin isim ve
görevleri afla¤›da belirtilmifltir.

Ad› ve Soyad› Görev Unvan›

Mustafa Akay Üretim Baflkan Yard›mc›s›
Haluk fiarda¤ Gelifltirme Baflkan Yard›mc›s›
‹smail Baba Finans Kaynaklar› Müdürü

BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Kat›lmas›

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve geliflmeler bas›n, medya, internet ve özel durum aç›klamalar›yla
menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktad›r. Örne¤in; toplu ifl görüflmelerindeki önemli geliflmeler flirket internet
sitesinde yay›nlanmakta ve ayr›ca elektronik posta yoluyla da çal›flanlara iletilmektedir. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›

Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda bir model oluflturulmam›flt›r.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

fiirketimiz insan kaynaklar› yönetimi sistemleri kapsam›nda; ifle alma, çal›flma flartlar›, derecelendirme sistemleri,
ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans de¤erlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme
usul ve esaslar› oluflturulmufltur. fiirket çal›flanlar› ile iliflkiler insan kaynaklar› birimince sorunsuz olarak yerine getir-
ilmektedir. 

fiirket yöneticilerine ayr›mc›l›k konusunda flikayet intikal etmemifltir.   

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler

fiirketimiz, öncelikle “insan odakl›l›k” ve “güven kurumu” olma niteli¤indeki de¤iflmez de¤erleri çerçevesinde ortak-
lar›, çal›flanlar›, müflterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman de¤er üreten, de¤er ifade eden bir güven kuru-
mu olmaya devam etmektedir. Bu ba¤lamda, mal ve hizmet pazarlanmas›nda ve sat›fl›nda müflteri memnuniyetini
sa¤lamaya yönelik olarak, müflterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarl›l›k ve sorumlulukla hareket edilerek
karfl›lanmaktad›r. Ayr›ca, müflteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve geliflmeler ile yasal de¤ifliklikler en
seri iletiflim araçlar›yla müflteri ve tedarikçilerimizle paylafl›lmaktad›r. 

17. Sosyal Sorumluluk

fiirketimiz, yasalara ve çevresel de¤erlere karfl› sorumlulu¤unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara
yaflanabilir bir dünya b›rakman›n gere¤ine inanmaktad›r. Stratejik yönetimin temel unsurlar›ndan biri olarak
alg›lad›¤› bu yaklafl›m› faaliyetlerinin her aflamas›nda dikkate almaktad›r. Amac›m›z; fiirketimizde sürdürülen
çevre koruma çal›flmalar›n›n, çevre yönetim sistemi anlay›fl›yla yürütülmesi ve tüm çal›flanlar›n deste¤i al›narak
sürekli iyileflmenin sa¤lanmas›d›r.
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BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleflme hükümleri çerçevesinde afla¤›da isimleri belirtilen 7

üyeden oluflmaktad›r. Yönetim Kurulu Baflkan› ve bir Yönetim Kurulu Üyesi d›fl›ndaki yönetim icrada görevli

olmayan üyelerden oluflturulmufl, yönetim kurulunda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde öngörülen

ba¤›ms›zl›k kriterlerini  tafl›yan üye bulunmamaktad›r.

fiirketimiz yönetim kurulu üyelerinin isim ve görevleri;

Ad› ve Soyad› Görevi

Teoman Yenigün Baflkan

Mehmet ‹smet Demira¤ Baflkan Vekili

Mahmut Ekrem Barlas (**) Üye

Özgün Ç›nar (*) Üye

Mehmet Ali Kara Üye

Ahmet Faruk Polatkan (*) Üye

Dr.Y›ld›r›m Teoman Üye

(*)  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

(**) fiirket Pazarlama / Sat›fl Baflkan Yard›mc›s› 

Yönetim kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka bir görev veya görevler almas›n›n belirli kurallara ba¤lanmas›n›

veya s›n›rland›r›lmas›n› gerektirecek bir durumun oluflmamas› nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin flirket

d›fl›nda baflka bir görev veya görevler almalar› belirli kurallara ba¤lanmam›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyeli¤ine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve

geçmifle sahip olan kifliler aday gösterilmekte, SPK'n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 mad-

desinde belirtilen suçlara teflebbüs ya da ifltirak suçlar›ndan hüküm giymifl olanlar yönetim kuruluna aday

gösterilmemektedir. Yönetim kurulu üyeli¤i adaylar›nda ayr›ca, mali tablo ve raporlar› okuma ve analiz ede-

bilme, flirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli ifllemlerinde ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzen-

lemeler hakk›nda temel bilgiye sahip olmas› ve yönetim kurulunun, ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n

tamam›na kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na sahip olmas› gibi asgari nitelikler de aranmaktad›r. Ancak, bun-

lara iliflkin esaslar flirket esas sözleflmesinde yer almamaktad›r.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

fiirketimizin vizyonu “Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat›r›m ve iflbirli¤i giriflimleri ile  yurt içinde

ve bölgemizde lider, cirosunun % 65'ini yurtd›fl› faaliyetlerden sa¤layan, hissedarlar›na de¤er yaratmay› ve

karl› büyümeyi sürdürerek uluslararas› bir cam ambalaj tedarikçisi olmak” olarak belirlenmifl ve bu husus

y›ll›k faaliyet raporlar›m›zda kamuya aç›klanm›flt›r. fiirket yöneticileri taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefler

yönetim kurulu taraf›ndan onaylanmaktad›r. Söz konusu stratejik hedefler flirketimiz yöneticilerinin kat›l›m›yla

her y›l yap›lan “stratejik plan” toplant›lar›nda ileriye dönük üç y›l› kapsayacak flekilde oluflturulmakta ve uygu-

lamaya konulmadan önce de yönetim kurulunun onay›na sunulmaktad›r. Yönetim kurulu, flirketin ayl›k

faaliyetlerini (sat›fl, üretim, stok, çal›flan say›s› ve kar-zarar vb. durumlar›n›) ve geçmifl performans›n› gözden

geçirmekte ve de¤erlendirmektedir.
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21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›

fiirketimizin faaliyetleri yasalara, esas sözleflmelere ve flirket içi prosedürlere uygun yap›l›p yap›lmad›¤›,
T.fiifle ve Cam Fabrikalar› A.fi. (fiiflecam) bünyesinde bulunan Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› denetim
elemanlar›nca periyodik olarak denetlenmekte ve olas› aksakl›k ve eksiklikler raporlanmaktad›r.

2004 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren “risk yönetim süreçlerinin” oluflturulmas› amac›yla bafllat›lan
çal›flmalar›n, flirketimiz organizasyon yap›s› ve sistemlerinin mükemmellefltirilmesi yönünde bafllat›lan
yeniden yap›lanma çal›flmalar› kapsam›nda sonuçland›r›lmas› beklenmektedir. 

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› flirket ana sözleflmesinin 15-24 maddelerinde
düzenlenmifltir. fiirketin idaresi veya d›flar›ya karfl› temsili, Ortaklar Genel Kurulu taraf›ndan Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uyar›nca, ortaklar aras›ndan seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluflacak bir yönetim kuru-
luna aittir.

Yönetim kurulu, her genel kurulu müteakip bir baflkan ve bir baflkan vekili seçer. Ancak, baflkan ve/veya
baflkan vekilinin herhangi bir nedenle iflbu görevden ayr›lmalar› halinde, Yönetim Kurulu boflalan yerler için
yeniden seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.

Baflkan'›n bulunmad›¤› zamanlarda, Yönetim Kuruluna Baflkan Vekili baflkanl›k eder. Baflkan Vekili de yoksa,
yönetim kuruluna o toplant› için kendi aras›ndan seçece¤i bir geçici baflkan baflkanl›k eder.Yönetim kurulu-
nun toplant› gün ve gündemi, Baflkan taraf›ndan belirlenir. Baflkan›n bulunmad›¤› durumlarda bunlar› Baflkan
Vekili yerine getirir. 

Ancak, toplant› günü yönetim kurulu karar› ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu, flirket ifli ve ifllemleri lüzum
gösterdikçe toplan›r. Ancak, en az ayda bir defa toplanmas› mecburidir.

Yönetim kurulu yetkilerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya flirket
genel müdür ve müdürlerine b›rakabilece¤i gibi üyelerinden baz›lar›n›n flirkette görev yüklenmelerine de karar
verebilir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›

Yönetim kurulu toplant› gündemleri flirketimiz ihtiyaçlar›, ülkemiz ve dünyada yaflanan geliflmeler dikkate
al›narak belirlenmektedir. Dönem içinde 30 adet yönetim kurulu toplant›s› yap›lm›flt›r. Toplant›lara davet, en
seri haberleflme vas›tas› olan telefon ve yaz›flma arac›¤›yla yap›lmakta olup, toplant› gündem ve doküman-
lar› toplant› tarihinden en az bir hafta önce yönetim kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplant›lara fiilen kat›l›m
sa¤lanmaktad›r. 

SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen nitelikte yönetim kurulu baflkan›na ba¤l› bir sekreterya bulunma-
maktad›r. Ancak, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen ifl ve ifllemler,
kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli flirketimiz personelleri taraf›ndan
sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›

Genel Kurul karar› ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 334 ve 335. maddeleri uyar›nca
izin verilmifltir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir ç›kar çat›flmas› olmam›flt›r.

25. Etik Kurallar 

fiirketimiz faaliyetlerini güçlü, yekvucut, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, at›l›mc› özel-
liklere uygun olarak sürdürmeyi benimsemifltir. Ayr›ca, “‹nsan Kaynaklar› Sistemleri Yönetmeli¤i”nde çal›flanlara
yönelik kurallar belirlenmifl ve çal›flanlara duyurulmufltur. Çal›flanlara yönelik olarak belirlenen kurallar› flirket
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taraf›ndan ç›kar›lm›fl ve ç›kar›lacak bütün yönetmelik, prosedür, tamim ve talimatlara uymak, çal›flanlar› birbir-
leriyle ve üçüncü kiflilerle olan iliflkilerinde oldu¤u gibi, özel yaflant›lar›nda da flirketin onuruna yak›fl›r bir
biçimde davranmak, çal›flanlar›n fiirket faaliyet ve geliflmeleri, flirket politikalar›, yeni yat›r›mlar, yeni projeler ve
personel ifllemleri ile ilgili olarak edindi¤i  bilgileri,  flirket  müflterileri,  firmalar  veya  di¤er  özel veya   tüzel
kiflilerle  ilgili  olarak  görevi  gere¤i  edindi¤i  s›rlar› saklamak, çal›flanlar›n “Tacir”, “Esnaf” ve  “Serbest Meslek
Erbab›” say›lmalar›n› gerektiren faaliyetlerde bulunmamak fleklinde özetlemek mümkündür. 

26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

Yönetim kurulunun görev sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmek amac›yla, icrada görevi olmayan iki
üyeden oluflan “Denetimden Sorumlu Komite” kurulmufltur. Bu komitede SPK'n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeler-
i'nde öngörülen nitelikte ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve flirketin
finansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüfl standartlara göre denetlemektedir. 

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleflmemizde belirtildi¤i üzere
her y›l Genel Kurulca saptanmaktad›r.

fiirketimizin 11/04/2006 tarihinde yap›lan 2005 y›l› Genel Kurul Toplant›s›'nda Yönetim Kurulu Üyelerine öde-
nen ayl›k huzur haklar› belirlenerek kamuya aç›klanm›flt›r.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte,  üçüncü bir kifli arac›l›¤›yla flahsi kredi
ad› alt›nda kredi kulland›r›lmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
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Anadolu Cam Sanayii A.fi. ‹letiflim Bilgileri

Yönetim ve Sat›fl Merkezi

‹fl Kuleleri Kule - 3 Kat 18-20 34330
4. Levent - ‹stanbul
Tel : (212) 350 50 50
Faks : (212) 350 57 57

www.anadolucam.com.tr

Topkap› Fabrikas›

Maltepe Davutpafla Cad. No.42 34010
Topkap› - ‹stanbul
Tel : (212) 459 52 00
Faks : (212) 459 56 00

Mersin Fabrikas›

Tekke Yolu Civar› P.K. 612 33004
Mersin
Tel : (324) 241 70 70
Faks : (324) 454 01 73
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G Baflkanl›k Divan› Seçimi ve Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul 
Tutana¤›n› ‹mza Yetkisi Verilmesi,

G fiirketimizin 2006 Y›l› Çal›flmalar› Hakk›nda Yönetim ve Denetleme 
Kurulu Raporlar› ile Ba¤›ms›z Denetçi Raporunun Okunmas›,

G 2006 Y›l› Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplar›n›n 
‹ncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onay›,

G 2006 Y›l› Kar›n›n Da¤›t›m fiekli ve Tarihi Hakk›nda Karar Al›nmas›,

G Kar Da¤›t›m Politikas› Hakk›nda Bilgi Verilmesi,

G Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ‹bras›,

G Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 

G Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,

G Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'n›n 334 ve 335. Maddeleri 
Uyar›nca ‹zin Verilmesi

G Yönetim Kurulu Üyelerininin Ücretlerinin Saptanmas›,

G Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas› 

G Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›fllar Hakk›nda Ortaklara Bilgi Verilmesi 

ORTAKLAR 
OLA⁄AN 

GENEL KURUL
GÜNDEM‹

2006 YILI
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Notlar:


