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Kayıtlı SermayeKayıtlı Sermaye
500.000.000 TL500.000.000 TL

Çıkarılmış SermayeÇıkarılmış Sermaye
346.248.380 TL346.248.380 TL

İlişikteki hususlar 3794 sayılı kanunla değişik,
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunuʼna
dayanılarak Sermaye Piyasası Kuruluʼnca
çıkarılan Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca kabul
edilen Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde hazırlanmıştır

BÖLGESİNİN LİDER CAM AMBALAJ ŞİRKETİ

ANADOLU CAM

Temel stratejisini, “geleceğini garanti altına almak üzere

ölçeğini sürekli büyütmek ve yakın coğrafyasında lider

üretici konumuna gelmek” olarak tanımlayan Anadolu Cam,

yurtiçi yatırımlarına devam ederken, bu strateji

doğrultusunda Rusya Federasyonuʼnda başlattığı yatırım

atağını da sürdürmektedir. 

Faaliyet gösterdiği coğrafyanın lider cam ambalaj şirketi

olarak değerlendirilen Anadolu Cam bugün;

Türkiyeʼde 3 tesiste 795 bin ton/yıl, 

Rusya Federasyonuʼnda 5 tesiste 1.075 bin ton/yıl,

Gürcistanʼdaki tesisinde 30 bin ton/yıl, 

olmak üzere toplam 1.900 milyon ton/yıl üretim kapasitesine

ulaşmıştır.

2008 yılı itibariyle toplam üretiminin yaklaşık %58ʼini yurtdışı

tesislerinde gerçekleştiren Anadolu Camʼın yıllık cirosu da

1.000 milyon TLʼye ulaşmıştır. 

Yurt içi ve yurt dışındaki tesislerinde 5.000 kişiye iş olanağı

sağlayan Anadolu Cam, cam ambalaj üretiminde dünyanın

ilk 5 şirketi arasında yer almaktadır.

„
„
„



Başkan Teoman Yenigün 10.04.2007 - 10.04.2010

Başkan Vekili Aziz Sedat Tosyalı   10.04.2007 - 10.04.2010

Üye(*) İbrahim Babayiğit 24.10.2007 - 10.04.2010 

Üye Mahmut Ekrem Barlas 10.04.2007 - 10.04.2010

Üye(*) Özgün Çınar 10.04.2007 - 10.04.2010

Üye Mehmet Ali Kara 10.04.2007 - 10.04.2010    

Üye Dr.Yıldırım Teoman 10.04.2007 - 10.04.2010   

(*) Denetim Komitesi Üyesi

YÖNET‹M KURULU
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Asuman Akman 24.04.2008 -27.04.2009

Cihan Sırmatel 24.04.2008 -27.04.2009

Mahmut Ekrem Barlas Pazarlama ve Satış Başkan Yrd.

Mustafa Akay Üretim Başkan Yrd.

Haluk Şardağ Geliştirme Başkan Yrd.

Zeynep Banu Börekçi Mali İşler Başkan Yrd.

Lütfü Keke Rusya Opr. Üretim Başkan Yrd.

Salih Kalyoncu Rusya Opr. Pazarlama ve Satış Başkan Yrd.

Okan Turan Rusya Opr. Mali İşler Başkan Yrd.

Osman Sarı Mersin Fabrikası Müdürü 

Serdar Özer Topkapı Fabrikası Müdürü

Malik Akray Yenişehir Fabrikası Müdürü

Hüseyin Yuluğ Omco Kalıp Sanayii A.Ş Genel Müdürü

Zeynel Abidin Bilgin OOO Ruscam Fabrikası Müdürü

Abdullah Kılınç OOO Ruscam UFA Fabrikası Müdürü

Habib Orhon OAO Ruscam Pokrovsky Fabrikası Müdürü

Baha Taşköy OOO Ruscam Kuban Fabrika Müdürü

Bilal Davutoğlu OAO Ruscam Kirishi Fabrikası Müdürü

Semih Büyükkapu OOO Ruscam Sibir Fabrikası Müdürü

DENETÇİLER

YÖNETİCİLER
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Rusya Federasyonu ve çevre ülkelerde yatırım yapmak
üzere Hollandaʼda kurulu yatırım şirketidir.

Rusya Federasyonuʼnda yatırım yapmak üzere Hollandaʼda
kurulu yatırım şirketidir.                                              

Rusya Federasyonu ve çevre ülkelerde yatırım yapmak
üzere Hollandaʼda kurulu yatırım şirketidir.                                             

Grubun Rusya Federasyonuʼndaki ilk yatırımı olan
Gorokhovets tesisi Nisan 2002ʼde 90.000 ton/yıl kapasite
ile üretime başlamıştır. Mart 2003ʼde II. fırın ve Mart
2004ʼde III. fırın ilavesi ile toplam 300.000 ton/yıl cam
ambalaj üretimi kapasitesine ulaşmıştır.

KONSOLİDASYONA DAHİL OLAN ŞİRKETLER

Anadolu Cam Investment BV 
(Hollanda)

Balsand BV
(Hollanda)

AC Glass Invest B.V.
(Hollanda)

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

1860 yılında kurulan şirket 2004 yılında grubumuza
katılmıştır. Mevcut 75.000 ton/yıl kapasiteli I. fırına ilave
olarak 120.000 ton/yıl kapasiteli II. fırın Ağustos 2005ʼte
devreye alınmıştır.
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Ekim 2004ʼde Başkortostan Özerk Cumhuriyetiʼnin
başkenti Ufaʼda kurulmuştur. 120.000 ton/yıl kapasiteli I.
fırın Kasım 2005ʼde, 120.000 ton/yıl kapasiteli II. fırını
Mayıs 2006ʼda ve 120.000 ton/yıl kapasiteli III. fırın
Ağustos 2007ʼde devreye alınarak toplam kapasite
360.000 ton/yılʼa ulaşmıştır.

OOO Ruscam-Ufa
(Rusya Federasyonu)  

29.250.000 $ şirket değeri ile Mart 2008ʼde satın alınmış
olup, üretim kapasitesi 95.000 ton/yılʼdır.

OAO Ruscam Kirishi  
(Rusya Federasyonu)

Mayıs 2009ʼda devreye alınması planlanan fırının
kapasitesi 120.000 ton/yılʼdır.

OOO Ruscam Kuban
(Rusya Federasyonu)

Novosibirsk şehrinde cam ambalaj tesisi amacıyla
kurulmuş bir şirkettir. Herhangi bir yatırım yapılmamıştır.

OOO Ruscam Sibir
(Rusya Federasyonu)
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Rusya Federasyonuʼndaki Cam Ambalaj fabrikalarımızın
kum ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Balkumʼa
işlenmek üzere kum çıkartan şirket ile Temmuz 2004ʼde
ortak olunmuştur.

OJSC FORMMAT
(Rusya Federasyonu)

1997 yılında özelleştirme kapsamında Şişecam
Topluluğuʼna dahil olan şirket Gürcistanʼın ve çevre
ülkelerin taleplerini karşılamaktadır. Toplam kapasitesi
30.000 ton/yılʼdır.

JSC Mina 
(Gürcistan)

Rusya Federasyonuʼndaki cam ambalaj fabrikalarımızın
kum ihtiyacını karşılamak üzere Temmuz 2004ʼde
kurulmuştur.

OOO Balkum
(Rusya Federasyonu)

Cam ambalaj tesisi kurulması amacıyla, Eylül 2008ʼde
6.180 bin $ şirket değeriyle satın alınmış olup, henüz
yatırıma başlanmamıştır.

Brewery Pivdenna UK
Odessa (Ukrayna)
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Mayıs 2005ʼde kurulmuştur. 120.000 ton/yıl kapasiteli I.
fırın Şubat 2006ʼda, 120.000 ton/yıl kapasiteli II. fırın
Mayıs 2007ʼde, 120.000 ton/yıl kapasiteli III. fırın ise
Haziran 2008ʼde devreye alınarak toplam kapasite
360.000 ton/yılʼa ulaşmıştır.

Mersinʼdeki tesisin III. fırınla toplam üretim kapasitesi
250.000 ton/yılʼdır.

Şişecamʼın ilk cam ambalaj üretim tesisi olup, III. fırınla
üretim kapasitesi 180.000 ton/yılʼdır.

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
(Türkiye)

Belçikaʼda yerleşik OMCO International N.V. ile Anadolu
Camʼın eşit paylı ortaklığı olan şirket Ağustos 2001ʼde
faaliyete geçmiştir. En gelişmiş teknolojileri kullanarak
yüksek kaliteli cam ambalaj ve cam ev eşyası kalıbı
üretmektedir.

Omco İstanbul Kalıp San. Ve Tic. A.Ş.
(Türkiye)

Anadolu Cam Topkapı Fabrikası (Türkiye)

Anadolu Cam Mersin Fabrikası (Türkiye)
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UFRSʼye Göre Hazırlanmış Özet Konsolide Bilançolar

2008 2007
1000 TL 1000 TL

Dönen Varlıklar 491.270 343.485

Duran Varlıklar 1.141.871 951.504

Aktif Toplamı 1.633.141 1.294.989

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 460.371 302.800

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 479.788 257.035

Özkaynaklar 692.982 735.153

Pasif Toplamı 1.633.141 1.294.988

UFRSʼye Göre Hazırlanmış Özet Konsolide Gelir Tablosu

2008 2007
1000 TL 1000 TL

Net Satışlar 1.054.476 893.973

Satışların Maliyeti (773.468) (649.379)

Brüt Kâr 281.008 244.594

Faaliyet Giderleri (150.612) (120.677)

Faaliyet Kârı 130.396 123.917

Finansman Geliri / (Giderleri) (Net) (116.145) (13.553)

İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Elde Edilen Gelirler 3.643 3.999

Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar) 17.895 114.363

Türk Vergi Mevzuatı'na Göre Vergi Karşılığı (18.590) (23.720)

UMS 12'ye Göre Ertelenmiş Vergi Karşılığı (1.504) (1.428)

Vergi Sonrası ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar) (2.200) 89.215

Azınlık Payları (13.095) (18.503)

Net Kâr / (Zarar) 10.895 70.712

Net Esas Faaliyet Karı (EBIT) 130.396 123.917

Amortismanlar 123.449 103.852

Net Esas Faaliyet Karı + Amortisman (EBITDA) 253.845 227.769

İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 79.188 172.251

Net Finansal Borçlar 683.159 396.749

Finansal Oranlar
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1,07 1,13

Yabancı Kaynaklar Toplamı/Aktif Toplamı 0,58 0,43

Net Finansal Borçlar/Aktif Toplamı 0,42 0,31

Brüt Kar/Net Satışlar 0,27 0,27

Faaliyet Karı/Net Satışlar 0,12 0,14

EBIT/Net Satışlar 0,12 0,14

EBITDA/Net Satışlar 0,24 0,25

Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar 0,99 0,54



YÖNETİM KURULU RAPORU
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Sayın Ortaklarımız;

40. faaliyet yılını tamamlayan ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.ʼnin 01.01.2008 -
31.12.2008 dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye Piyasası Kuruluʼnun Seri XI. No:29
tebliği uyarınca kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde hazırlanmış bulunan konsolide mali tabloları inceleme ve onayınıza
sunarız.

GİRİŞ

Şişe Cam Topluluğunda Cam Ambalaj Grubunu oluşturan Şirketimiz, ülke ekonomisinin güçlenmesine olan
katkısını artırmak üzere üstlendiği görev ve sorumluluklarını 2008 yılında da her zamanki özveriyle yerine
getirmeye özen göstermiş ve 40. faaliyet yılını başarıyla tamamlamıştır.

2007 ve 2008 Yılları Gelişmeleri ve Beklentileri

Dünya ekonomisi 2000ʼli yıllarda ivme kazanan küreselleşme ile düşük enflasyon-yüksek büyüme, likidite
bolluğu ve yüksek risk iştahının hakim olduğu bir dönem yaşamış, ancak Amerikaʼnın bütçe ve cari
açıklarıyla beslenen küresel büyüme, 2007 yılında zayıflama dönemine girmiştir. Öncelikle Amerikan konut
piyasasında kendini gösteren finansal kriz, zaman içinde reel sektöre de sıçramış; böylelikle “1929 Büyük
Buhranı”ndan  seksen yıl sonra yeniden dünya ölçeğinde bir ekonomik krizden bahsedilmeye başlanmıştır. 
2008, Amerikaʼda başlayan fakat henüz küresel bir nitelik kazanmamış kriz koşulları ile genişleme/büyüme
özelliklerinin bir arada yaşandığı bir yıl olmuştur. Küresel büyüme 2007 yılında % 5.2ʼye ulaştıktan sonra
ciddi hız keserek 2008 yılında % 3.4 düzeylerine gerilemiştir. Bu sonucu yaratan en önemli faktör, 2000ʼli
yılların başında ekonomik durgunluğa çare olması için uygulamaya konan düşük faizle beslenen parasal
politikaların iflasıdır. Kriz öncesine kadar uygulanan gevşek para politikaları, finans sektörünün ucuza
borçlanıp, yüksek risklerle başta konut olmak üzere ekonomiyi finanse etmesi sonucunu yaratmıştır. Bu
durum bir yandan küresel ekonomik canlılığı pekiştirmiş ve varlık fiyatlarını arttırmışsa da, diğer yandan
da gözetim ve denetim zaafiyetlerine yol açmıştır. 

Kriz öncesi ekonomik canlılığın bir diğer önemli sonucu da, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik
uluslararası sermaye akımlarının hızlanmasıdır. Trilyon dolar düzeylerine ulaşan yabancı fon akımları, cari
açıkla büyüyen ekonomileri uzunca bir dönem finanse etmiştir. Ancak krizin (hem güven erezyonu, hem
de merkez ekonomilerin kaynak ihtiyacı yoluyla) yarattığı likidite darboğazı sözkonusu akımları 1/5ʼine
indirmiştir.Talebi canlı tutmak ve büyüme temposunu korumak için izlenen genişlemeci para ve maliye
politikaları enflasyonu sürekli bir tehdit konumunda tutmuş, hükümetler enflasyonla durgunluk arasında
kayıtsız kalmıştır. 2008 yılında gıda ve başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan tırmanışlar,
giderek belirginleşen durgunluğa rağmen enflasyonu diri tutmuştur. Ancak global talepte ortaya çıkan
tartışmasız yavaşlama, azalan talep kanalıyla önce fiyatları frenlemiş, ardından da dramatik düşüşlere
neden olmuştur. 2007ʼye kıyasla artmış olmasına rağmen enflasyon önem sıralamasında yerini yeniden
büyüme ve krizin çözümü konularına terketmiştir.

Krizin doğal sonuçlarından biri de uluslararası ticaretin daralmasıdır. Bu gelişme, büyümesini ihracata
dayandıran Çin, gelişmekte olan ülkeler ve emtia ihracatçısı ekonomiler için hayati önemtaşımaktadır.
Sonuç olarak, dünya ekonomilerin ortak gündem maddesi kriz yönetimidir. Hükümetler kendi iç pazarlarına
yönelik düzenlemelerin dışında, uluslararası ölçekte de ekonomi politika eşgüdümü sağlamak
zorundadırlar. Bunun nedeni, yaşanan sıkıntının yaygınlık ve şiddet olarak daha önce yaşanan bölgesel
krizlerin ötesinde tüm dünyayı etkilemesi ve küreselleşmenin (ekonomiler arası ilişkinin) bugün vardığı
düzeydir. Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere hemen bütün ekonomilerde durgunluğun giderilmesi,
talebin canlandırılması ve finans cephesinde oluşan gediklerin kamu kaynakları ile kapatılması için
kapsamlı ekonomi paketleri eşanlı olarak devreye alınmaktadır.



Bugüne kadar yapılanların kötüye gidişi ne kadar durdurduğu henüz netleşmemiştir. Ancak 2008 son
çeyreğinden bu yana iyileşme ile ilgili beklentilerin sürekli boşa çıktığı da bilinmektedir. Başlangıçta krizin
daralma evresinin yaklaşık 18-20 ay süreceği ve 2009 içinde bir iyileşmenin başlayacağına dair
bekleyişler, iyileşmenin 2010ʼa ötelendiği ve 2009ʼda krizin derinleşmesinin devam edeceği beklentisine
dönüşmektedir. Dolayısıyla 2009 ekonomik sıkıntıların yanısıra,  krizle beraber oluşan işsizlik, fakirlik vb.
sosyal sorunlarla da mücadele edilecek bir yıl olacaktır. 

Türkiye kriz öncesi canlılık döneminin şanslı ekonomilerinden biri olmuştur. 2001 krizinin ardından
uygulamaya konulan ekonomik politikalar ve stand-by anlaşmaları ile Türkiye süreklilik gösteren bir
ekonomik performans evresine girmiş, 2002-2007 yıllarında ortalama % 6.8ʼlik bir büyüme temposu
yakalamıştır. 

Ancak ekonomik büyüme 2007 yılında hız yitirmiş ve bu durum 2008 yılında daha da belirginleşmiştir:
2008 üçüncü çeyreğinde kaydedilen büyüme hızı % 0.5ʼdir. Son çeyrekte ciddi bir negatifle sonuçlanması
beklenen büyüme yıl genelinde % 0-1 arasında kalacaktır. Değerlenen TL ithalatı teşvik etmiş; dış ticaret
2008 Eylülʼünde 350 milyar dolarlık rekor hacimlere ulaşmıştır. Cari açık 40 milyar doları aşmış, devam
eden uluslararası sermaye akımları ve borçlanmalarla cari açığın finansmanında sıkıntı yaşanmamıştır.
Enflasyon cephesinde ise 2007 yılında düşük kurun baskı altına aldığı enflasyon, 2008ʼde bu defa ters
etkiyle yükselmiştir. Ayrıca petrol ve emtia fiyatlarında yaşanan artışlar da, ekonominin bu tür ürünlere
bağımlılığı ölçüsünde enflasyonu yükseltmiştir. Ancak son çeyrekte krize bağlı talep daralması, hem girdi
fiyatlarını hem de enflasyonu yeniden düşüş trendine sokmuştur. 

İstihdamda ise tüm ekonomik büyüme başarısına rağmen arzu edilen rahatlama sağlanamamış, işsizlik %
10ʼların altına kalıcı olarak indirilememiştir. Aksine kriz koşullarının belirginleşmesi ile işsizlik tırmanış
sürecine girmiştir. Sanayi üretimi ve kapasite kullanımı yıl sonunda keskin düşüşler göstermeye
başlamıştır. 

2000ʼli yıllarda biraz da stand-by anlaşmasının gereği olarak başlatılan reformlar, 2007 ve 2008ʼde devam
ettirilememiştir. Kayıtdışılık ciddi bir sorun olarak varlığını korumaktadır. Ekonominin katma değer üretim
becerisinin yükseltilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, adalet, eğitim,
bütçe, vb. alanlarda ikinci nesil olarak adlandırılan reformlar gündemdeki yerini korumaktadır. Bankaların
2001ʼden itibaren yeniden yapılandırılmış olmaları, finansal kesimde dünyadakine benzer sıkıntıların
yaşanmamasını sağlamıştır. 

2009ʼun gündemini ise tek kelimeyle kriz oluşturmaktadır. Her ne kadar daralan ekonomik aktivite sonucu
temel sorunlardan cari açık azalmışsa da, borçluluk düzeyinin yüksekliği ekonominin yeni kaynak ihtiyacını
sıcak tutmaktadır. Bu da, IMF ile yenilenecek stand-byʼı ve beraberinde sağlanacak mali kaynakları çok
önemli bir konuma getirmiştir. 

Büyümenin 2009 yılında yerini % 2-4 aralığında bir daralmaya bırakacağı kesinken, bunun bir çöküşe
dönüşmemesi kriz yönetiminin becerisine bağlı olacaktır. Bu beceri hem firma, hem de ulusal düzeyde
gösterildiği ölçüde kriz kayıpları azaltılacaktır. Sonuç olarak; büyümenin son yıllarda sürdürülemez bir
şekilde dış kaynaklara dayandırılmış olması ve çok olumsuz dış konjonktör nedeniyle 2009 yılında ciddi
bir ʻekonomik düzeltmeʼ yaşanacağı şüphesizdir. 

Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısındaki Gelişmeler

Ortak sayımız yaklaşık 2000 gerçek ve tüzel kişiden oluşmakta olup, sermayemizin %10ʼundan fazlasına
sahip ortaklarımız ile pay oranları aşağıdadır.
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Pay Miktarı

(Milyon TL) Pay %ʼsi

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 273.915.296,71 79,109
Diğer Özel ve Tüzel Kişiler 72.333.083,29 20,891

Toplam 346.248.380,00 100,00



Yatırımlarımız

Pazarın artan talebine zamanında cevap vermek ve müşteri
beklentilerinin en üst seviyede karşılanması amacıyla yurtiçi ve
yurtdışı tesislerimizde büyüme ve modernizasyon yatırımlarına
2008 yılında da devam edilmiştir.

Pazarın artan nitelikli ve özel tasarımlı cam ambalaj talebini karşılamak amacıyla planlanan
Yenişehir Fabrikasıʼnın 120 bin ton/yıl kapasiteli 3. fırın yatırımı Haziran 2008ʼde devreye
alınmıştır. Bu yatırımın tamamlanmasıyla Yenişehir Tesisinin kapasitesi üç fırınla toplam 360
bin ton/yılʼa ulaşmıştır.

Topkapı ve Mersin fabrikalarında üretim kalitesinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin ve
verimliliğin artırılmasına yönelik modernizasyon ve yenileme yatırımları gerçekleştirilmiş ve
Mersin fabrikasında ilk kez ecza şişesi üretimi yapılmıştır. 

Çevre ve gıda güvenliğine (HACCP) yönelik yatırımlar sürdürülmüştür. 

2008 yılında Türkiyeʼdeki tesislerde gerçekleştirilen yatırım harcamaları 118 milyon TL
düzeyine ulaşmıştır.

Grubun yurtdışı büyüme alanı olan Rusya Federasyonuʼnda da yatırımlara devam edilmiş ve
sahip olunan pazar payı ile cam ambalajda en büyük üretici konumuna gelinmiştir.  2008
yılında Rusya Federasyonuʼnda  toplam 100 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Gorokhovets, Pokrovsky ve Ufa tesislerinde toplam 15 milyon $ yatırım harcaması ile
gerçekleştirilen kapasite geri kazanım yatırımları ile toplam 40 bin ton/yıl ilave üretim olanağı
sağlanmıştır. 

2008 yılı başında Leningradskaya Bölgesi, Kirishi şehrinde bulunan 95 bin ton/yıl kapasiteli
Kirishsky cam ambalaj tesisi satın alınmış ve mevcut fırının kalite iyileştirme yatırımları
gerçekleştirilmiştir.

Rusya Federasyonuʼnda endüstrinin yoğunlaştığı, üretimin zenginleştiği, kültürel ve
ekonomik gelişmelerin hız kazandığı bölgelerden biri olan Krasnodar Bölgesiʼnde 2007 yılı
son çeyreğinde başlatılan iki fırınlı yatırım projesinin 120 bin ton/yıl kapasiteli birinci fırın
yatırımı tamamlanmış olup, 2009 yılı Mayıs ayında devreye alınması planlanmıştır.

„

„

„

„

„

„
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2006 2007 2008
Anadolu Cam 487 488 458
Yenişehir* 70 171 265
Ruscam 287 286 286
Pokrovsky 135 173 168
Ufa 150 282 355
Kirishi** - - 63
Mina 43 45 34
TOPLAM 1.172 1.445 1.628
*Üçüncü fırın Haziran 2008ʼde devreye alınmıştır.

**2008 Mart ayında satın alınan Kirishi fabrikasının dokuz aylık üretim değeridir.

2006 2007 2008
1000 Ton Milyon TL 1000 Ton Milyon TL 1000 Ton Milyon TL

Anadolu Cam 521 389 513 407 444 347
Yenişehir* 66 48 146 111 253 194
Ruscam 276 128 291 147 258 138
Pokrovsky 128 51 177 86 148 73
Ufa 143 65 267 134 345 183
Kirishi** - - - - 60 26
Mina 39 17 46 24 29 18
TOPLAM 1.173 698 1.440 909 1.538 979
*Üçüncü fırın Haziran 2008ʼde devreye alınmıştır.
**2008 Mart ayında satın alınan Kirishi fabrikasının dokuz aylık üretim değeridir.

CAM ÜRETİMİ

CAM SATIŞLARI

12



İda ri Fa ali yet le ri miz

2008 yılı sonu itibariyle çalışan sayımız, 1.467 aylık ücretli personel, 3.898 saat ücretli personel olmak üzere
5.365 olmuştur.

Personelimize ücret, ikramiye, ücret primi, izin harçlığı, bayram harçlığı, yakacak ve giyim yardımı, yemek, iş
elbisesi, doğum ve ölüm yardımı, eğitim bursu ödemeleri verilmeye devam etmiştir.

İnsan Kaynakları 
Şirketimizin en önemli başarı anahtarının “katma değer yaratan ve kurum ile kendi geleceğini
bütünleştirebilen insan kaynağına” sahip olmak stratejisi kapsamında;

Pazarlama Fa ali yet le ri miz

3

3

3

3

3
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3

Oryantasyon Sürecinin Yenilenmesi Projesi : Göreve yeni başlayan personelin organizasyona ve işe
uyum sürecinde, işyeri bağlılığı oluşturulmasında ve çalışanın işe katkısında etkinlik sağlanması amacıyla
süreç yenilenerek uygulamaya geçmiştir. 

Önce İnsan Projesi : İnsanı taşıdığı üstün nitelikleri nedeni ile her türlü uğraş ve çabanın temeline
oturtmak, böylelikle mutluluğu ve tatminini sağlayıcı ortamlar yaratarak özünde taşıdığı yaratıcılık, işbirliği
ve başarma arzusunu yine insan için harekete geçirebilmeyi amaçlayan proje, şirketimiz işyerlerinde aylık
ve saat ücretli personel için düzenlenen eğitimlerle yürütülmektedir. Projenin ikinci adımı olan “Değer
Katan İnsan” Projesi içerik çalışmalarına başlanmıştır.

Geleceğin Takımı : Şirketimizin, büyümesine paralel olarak ortaya çıkan her kademeden insan kaynağı
ihtiyacının temin edilmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, göreve hazır hale getirilmesi ve Yurtdışı
yatırımlarımızda çalışacak olan personelimizin kültür farklılıklarına kolayca uyumlandırılmasının
amaçlandığı Geleceğin Takımı Projesi, Ölçme ve Değerleme Merkezi çalışmaları, Yetkinlik Bazlı
Eğitimlerin verilmesi,  Koçluk yaklaşımı uygulamaları ile devam etmektedir.

Eğitim etkinliğini Ölçme ve Değerlendirme Sistemi oluşturma projesi çalışmaları devam etmiştir.

Anadolu Cam, Türkiye üretiminin 67 bin tonunu yurt dışına 630 bin tonunu ise yurt içine satmıştır.
Yurtiçinde gerçekleştirilen satışlarda en büyük artış şarap, madensuyu ve gıda sektörleri ile yurt dışı
pazara yapılan satışlarda görülmüştür.

2008 yılında yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik toplam 847 yeni ürün proje çalışması yapılmıştır. Bu
ürünlerden 128ʼinin kalıp tasarımı ve 107ʼsinin üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Türkiyeʼde ambalajlı zeytinyağının satışını artırmak amacıyla düzenlenen Türk Zeytinyağıʼnın Şişesi
Tasarım Projesi 2008 yılının önemli faaliyetleri arasında yer almıştır. Ünlü Türk tasarımcıların hazırladığı
tasarımlar 2009 yılı başında sektöre sunulacaktır.

Aralıksız gerçekleştirilen büyüme yatırımları sonucu ulaşılan yaklaşık 1 milyon ton/yıl düzeyindeki kapasite
ile Ruscam bira pazarında lisanslı, lokal premium ve orta kesimlerin  yeni şişe ihtiyacını karşılayan birinci
şirket konumundadır.

2008 yılında bira pazarının yanı sıra yüksek alkollü içki, şarap ve meşrubat pazarlarından da pay
alınmıştır.

Türkiyeʼde;

Rusya Federasyonuʼnda;

3

3

3
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Sayın Ortaklarımız ;

Sermaye Piyasası Kuruluʼnun (“SPK”) Seri:XI, No.29 “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2008 yılı konsolide bilançomuzda
yer alan 10.895.800 TL. tutarındaki 2008 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPKʼnun kâr
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmemizin 41. maddesi çerçevesinde,
bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı üzerinden hesaplanan temettü tutarının
çıkarılmış sermayemizin % 5ʼinden az olması nedeniyle söz konusu tutarın dağıtılmadan
şirket bünyesinde bırakılması hususunu görüş ve onayınıza sunarız.

Saygılarımızla, 
Yönetim Kurulu Adına 
Başkan

Teoman Yenigün

2007 YILI KARININ DAĞITIMI 
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 

Yönetim Kurulu'na

Giriş

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve
ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak
değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları
denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

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

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

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

DRT Ba€ımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci 
Mali Mü€avirlik A.€.
Sun Plaza No: 24 34398 
Maslak - ‹stanbul / Türkiye

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



Şirketʼin bağlı ortaklıklarından Gürcistanʼda kurulu bulunan JSC Mina, ve Rusyaʼda kurulu bulunan OOO Ruscam,
OOO Ruscam-UFA, OOO Balkum ve OAO Ruscam Pokrovsky (eski adıyla OAO Pokrov Glass Plant) ile yine
Rusyaʼda kurulu bulunan Şirketʼin iştiraki OAO FormMatʼın finansal tabloları başka bağımsız denetim kuruluşları
tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağlı ortaklıkların finansal tabloları 31 Aralık 2008 tarihli konsolide aktiflerin
yaklaşık %31,7ʼsini ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide satışların yaklaşık %39,4ʼünü oluşturmaktadır.
Ayrıca, OAO FormMat ile ilgili iştirak tutarı 9.791.837 TL ve konsolide gelir tablosunda OAO FormMatʼtan gelen
iştirak zararı 379.779 TLʼdir. Grupʼun konsolide finansal tabloları, başka bağımsız denetim kuruluşları tarafından
denetlenmiş bağlı ortaklıklar ve iştirakin de finansal tablolarını içerdiğinden, bu bağlı ortaklıklar ve iştirak ile ilgili
denetim görüşümüz, tamamen diğer denetçilerin denetim raporlarına dayanmaktadır.

Görüş

Görüşümüze ve diğer denetim firmalarının görüşlerine göre, ilişikteki finansal tablolar, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kuruluʼnca yayımlanan finansal raporlama standartları
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 10 Nisan 2009

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Gökhan Alpman

Sorumlu Ortak Başdenetçi
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ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE

KONSOLİDE BİLANÇO
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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Dipnot
Referansları 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 491.270.457 343.485.717

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 50.644.461 44.305.901
Finansal Yatırımlar 7 - 6.293.180
Ticari Alacaklar 157.838.338 112.123.743
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 39.310.341 18.031.768
- Diğer Ticari Alacaklar 10 118.527.997 94.091.975
Diğer Alacaklar 24.031.143 11.387.409
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 20.516.687 2.892.057
- Diğer Alacaklar 11 3.514.456 8.495.352
Stoklar 13 202.992.672 122.132.365
Diğer Dönen Varlıklar 26 55.763.843 47.243.119

Duran Varlıklar 1.141.870.987 951.504.046

Diğer Alacaklar 11 57.428 1.350
Finansal Yatırımlar 7 50.913.039 70.932.317
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Finansal Yatırımlar 16 37.718.212 33.647.802
Maddi Duran Varlıklar 18 1.036.355.863 822.732.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1.039.897 974.684
Şerefiye 20 2.781.995 10.707.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 6.546.315 8.438.198
Diğer Duran Varlıklar 26 6.458.238 4.069.119

TOPLAM VARLIKLAR 1.633.141.444 1.294.989.763



Dipnot
Referansları 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Finansal Borçlar

Ticari Borçlar

-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

-Diğer Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

-Diğer  Borçlar

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

Borç Karşılıkları

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Finansal Borçlar

Ticari Borçlar

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye

Sermaye Düzeltmesi Farkları

Hisse Senedi İhraç Primleri

Değer Artış Fonları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Geçmiş Yıllar Kar / Zararları

Net Dönem Karı / Zararı

Azınlık Payları

TOPLAM KAYNAKLAR

8

37

10

37

11

35

22

24

26

8

10

24

35

27

27

460.371.239

259.349.700

107.852.195

35.641.963

72.210.232

67.195.407

59.581.355

7.614.052

3.051.586

303.327

472.322

22.146.702

479.788.739

423.809.404

5.637.209

24.990.151

25.351.975

692.981.466

620.521.891

346.248.380

1.431

35

13.071.783

(30.871.905)

21.254.253

259.922.114

10.895.800

72.459.575

1.633.141.444

302.800.391

195.970.730

53.863.692

10.741.416

43.122.276

40.034.867

30.630.198

9.404.669

1.934.811

-

373.320

10.622.971

257.035.615

200.778.377

5.694.968

23.763.984

26.798.286

735.153.757

653.596.314

315.990.691

1.431

35

33.193.513

(10.397.829)

16.688.219

227.408.368

70.711.886

81.557.443

1.294.989.763
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ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE

KONSOLİDE BİLANÇO
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)



ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT

KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 
Sürdürülen Faaliyetler Referansları 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

19

Satış Gelirleri

Satışların Maliyeti (-)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

Genel Yönetim Giderleri (-)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

Diğer Faaliyet Gelirleri

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

Faaliyet Karı 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Kar / Zararlarındaki Paylar

Finansal Gelirler

Finansal Giderler (-)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)

- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)

- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)

Dönem Karı / (Zararı)

Dönem Karı / (Zararı) Dağılımı

Azınlık Payları

Ana Ortaklık Payları

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına

Kazanç / (Zarar)

28

28

29, 30

29, 30

29, 30

31

31

16

32

33

35

35

27

36

1.054.476.878

(773.468.800)

281.008.078

(38.338.626)

(95.343.527)

(3.641.170)

6.937.017

(20.224.889)

130.396.883

3.643.537

87.559.453

(203.704.559)

17.895.314

(20.094.919)

(18.590.308)

(1.504.611)

(2.199.605)

(2.199.605)

(13.095.405)

10.895.800

(0,01)

893.973.243

(649.379.155)

244.594.088

(29.494.874)

(76.826.889)

(2.578.449)

2.350.973

(14.127.614)

123.917.235

3.999.104

29.282.248

(42.835.746)

114.362.841

(25.148.159)

(23.720.220)

(1.427.939)

89.214.682

89.214.682

18.502.796

70.711.886

0,26
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1 Ocak- 1 Ocak- 
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN Dipnot 31 Aralık 31 Aralık
NAKİT AKIMI Referansları 2008 2007 

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN YILA AİT 

NAKİT AKIM TABLOSU
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
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Net dönem karı
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerden
kaynaklanan zararlar/ (karlar)
Finansal borçlar üzerindeki faiz tahakkuku
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali)
Gider yazılan şerefiye
Dava karşılığı
Temettü gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlık satış zararı
Sabit kıymet satış karı 
Sabit kıymet satış zararı 
Vergi tahakkuku 
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde
edilen nakit akımı
İlişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Ticari alacaklar 
Diğer cari / dönen varlıklar
İlişkili taraflara borçlar
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Diğer yükümlülükler
Faaliyetlerde kullanılan nakit
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatları
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMI
Alım satım amaçlı yatırımlardaki değişim
Satılan satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen nakit
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan elde
edilen nakit
Yabancı ülkelerdeki faaliyetlerden çevrim farkı değişimi
İştiraklarden alınan temettü gelirleri
Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim
İşletme birleşmeleri ile ilgili satın almalara ödenen nakit
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
Yeni alınan finansal borçlar
Geri ödenen finansal borçlar
Ödenen temettüler
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET
DEĞİŞİM
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER

18-19
16

24
7

13
20

32

32
33
35

35
24

18-19

20

6
6

(2.199.605)

133.384.798

(3.643.537)
10.017.713
4.537.487

-
2.162.456

10.707.713
303.327

(1.162.606)
-

4.555.287
(5.223.139)
20.094.919

173.534.813
(38.903.203)
(79.168.112)
(21.609.999)
(18.990.987)

53.851.704
25.880.733

-
8.623.268

103.218.217
(20.718.626)

(3.311.320)
79.188.271

-

-
(293.409.038)

17.949.005
(35.613.990)

1.162.606
-

(19.521.167)
(329.432.584)

482.380.727
(232.940.292)
(15.423.101)
234.017.334

(16.226.979)
39.540.437
23.313.458

89.214.682

111.657.057

(3.999.104)
7.405.268
6.545.260
1.126.136

(2.360.363)
2.473.976

-
(2.415.405)

249.134
-

2.842.148
25.148.159

237.886.947
(1.744.077)

(17.711.955)
(20.944.704)
(2.443.725)

(12.194.590)
12.653.052

338.186
1.362.829

197.201.963
(22.420.643)
(2.529.646)

172.251.674

52.842

2.020.792
(229.030.295)

9.820.499
34.656.721
2.415.406
5.694.968

-
(174.369.067)

258.914.908 
(251.943.351)
(28.075.081)
(21.103.524)

(23.220.917)
62.761.354
39.540.437



  1. Grupʼun Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“Şirket”) ile toplam on
iki bağlı ortaklık, iki müşterek yönetime tabi işletme ve iki iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında
kurulmuş ve 1973 yılında üretime başlamıştır. 1976 yılında T.İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve
yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğuʼna katılmıştır. 

Şirketʼin faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Üretim faaliyetleri Mersin ve Topkapı-İstanbul
fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirketʼin tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış
ve Yönetim Merkezi” bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret sermaye şirketi
olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirketʼin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasıʼnda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir.

Şirketʼin Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı

Şirketʼin ortaklık yapısı Not 27ʼde verilmiştir. Şirket Türkiyeʼde kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda
sunulmuştur:

İş Kuleleri Kule - 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon: + 90 (212) 350 50 50   Faks: + 90 (212) 350 51 88     http://www.anadolucam.com.tr

Konsolidasyona dahil edilen şirketler:

Şirket aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklarını konsolidasyon ilke ve esaslarına göre, iş ortaklıklarını oransal
konsolidasyon yöntemine göre ve iştiraklerini özkaynak metoduna göre ilişikteki finansal tablolara dahil
etmiştir.

Bağlı Ortaklıklar:

Şirket ünvanı Faaliyet Konusu Kayıtlı Olduğu Ülke
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye
OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya
OOO Ruscam-UFA Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya
OAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya
OAO Ruscam Kirishi Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya
OOO Ruscam Kuban Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan
CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna
OOO Ruscam Sibir Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya
Anadolu Cam Investment BV Finansman ve yatırım şirketi Hollanda
Balsand BV Finansman ve yatırım şirketi Hollanda
AC Glass Invest BV Finansman ve yatırım şirketi Hollanda
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ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE

KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Birim-Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)



31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Doğ ru dan Dolaylı Doğ ru dan Dolaylı

sa hip lik sa hip lik sa hip lik sa hip lik
ora nı ora nı ora nı ora nı

Şir ket ün va nı % % % %

Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. 84,89 84,89 84,89 84,89

OOO Ruscam 99,74 51,71 99,74 51,72

OOO Ruscam-UFA 100,00 51,00 100,00 51,00

OAO Ruscam Pokrovsky 99,99 50,99 99,99 50,99

OAO Ruscam Kirishi 100,00 51,00 - -

OOO Ruscam Kuban 100,00 51,00 100,00 51,00

JSC Mina 80,64 80,64 80,64 80,64

CJSC Brewery Pivdenna 100,00 51,00 - -

OOO Ruscam Sibir 100,00 51,00 - -

Anadolu Cam Investment BV 51,85 51,85 51,85 51,85

Balsand BV 51,00 51,00 51,00 51,00

AC Glass Invest B.V 100,00 51,00 - -

Şir ket ün va nı Fa ali yet Ko nu su Kayıtlı Olduğu Ül ke
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Kalıp üretimi ve satışı Türkiye
OOO Balkum Kum işleme ve satışı Rusya

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Doğ ru dan Dolaylı Doğ ru dan Dolaylı

sa hip lik sa hip lik sa hip lik sa hip lik
ora nı ora nı ora nı ora nı

Şir ket ün va nı % % % %
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 49,96 49,96 49,95 49,95
OOO Balkum 50,00 25,50 50,00 25,50

İştirakler

Şir ket ün va nı Fa ali yet Ko nu su Kayıtlı Olduğu Ül ke
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı Türkiye
OAO FormMat Kum çıkarma ve satışı Rusya

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Doğ ru dan Dolaylı Doğ ru dan Dolaylı

sa hip lik sa hip lik sa hip lik sa hip lik
ora nı ora nı ora nı ora nı

Şir ket ün va nı % % % %
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. 26,09 26,09 26,09 26,09
OAO FormMat 48,46 24,71 48,46 24,71

Kategorileri itibariyle cari dönem içersinde çalışan personel sayısı:

Kategori itibariyle personel 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Aylık ücretli personel 1.467 1.253
Saat ücretli personel 3.898 3.448
Toplam 5.365 4.701

Finansal tabloların onaylanması: 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Nisan 2009 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir. Genel Kurulʼun finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
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Müşterek Yönetime Tabi İşletmeler:



2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket ve Türkiyeʼde yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı
ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette
bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliğ” (“Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ”) ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak
2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ” (“Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal
tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıʼna
(“UMS/UFRS”) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRSʼnin
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”)  tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRSʼler uygulanacaktır. Bu kapsamda,
benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.

Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRSʼnin UMSK tarafından yayımlananlardan
farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı
tebliği çerçevesinde UMS/UFRSʼye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan
2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda Seri: XI,
No: 25 sayılı Tebliğʼe değişiklik getiren Seri: XI, No: 27 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde geçmiş dönem
finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır (Not 41).

Kullanılan Para Birimi

Grupʼun her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirketʼin geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”)
cinsinden ifade edilmiştir.

5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletiʼnin Para Birimi Hakkında Kanun” (“5083 sayılı Kanun”) ile Türkiye
Cumhuriyeti Devletiʼnin para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (“YTL”), alt birimi ise Yeni Kuruş (“YKR”) olarak
tanımlanmıştır. Diğer taraftan 22 Ağustos 2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazeteʼde yayımlanan Bakanlar
Kuruluʼnun “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına
İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”ʼnın eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletiʼnin Para birimi olan YTL ve YKRʼde
yer alan “Yeni” ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu
sebeple ekli konsolide finansal tablolar Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmıştır.

Şirketʼin Rusyaʼda faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi işletmesi ve iştirakinin
fonksiyonel para birimi Ruble, Hollandaʼda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimi Euro,
Gürcistanʼda faailyet gösteren bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi Gürcistan Larisi ve Ukraynaʼda faaliyet
gösteren bağlı ortaklığının fonksiyonel para birimi Ukrayna Grivnasıʼdır. Şirketʼin Türkiyeʼde faaliyet gösteren
bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimi ise TLʼdir. 

UMS 21 “Döviz Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri”ʼne göre konsolidasyonda Grupʼun yabancı ülkelerdeki
iştiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirasıʼna çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise
dönemde gerçekleşen ortalama kur ile Türk Lirasıʼna çevrilir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya
çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Oluşan çevrim
farkları faaliyetin sona erdiği döneme gelir ya da gider yazılır.
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Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Döviz Cinsi Dönem Sonu Dönem Ortalaması Dönem Sonu Dönem Ortalaması

ABD DOLARI 1,5123 1,2975 1,16470 1,30151

EURO 2,1408 1,8969 1,71020 1,77818

RUS RUBLESİ 0,0515 0,0441 0,04745 0,05302

GÜRCİSTAN LARİSİ 0,0907 07784 0,73178 0,81774

UKRAYNA GRİVNASI 0,1964 0,18844 - -

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi

SPKʼnın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son
verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB tarafından yayımlanmış 29 Noʼlu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır. 

Konsolidasyona ilişkin esaslar 

Konsolide finansal tablolar Not 1ʼde açıklanan bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi işletmeler ve iştiraklerin
finansal tablolarını kapsamaktadır. 

Konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirketʼin bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müşterek kontrol
edilen işletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla
finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden
çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir. 

Gerekli olması halinde, Grupʼun izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal
tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.

Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.

Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grupʼun özkaynağının içinde ayrı olarak
belirtilir. Azınlık payları, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile  birleşme tarihinden itibaren özkaynakta
meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Ana ortaklık dışı payların oluşan
zararları telafi etmek için zorunlu bir yükümlülüğünün ve söz konusu zararları karşılayabilmek için ilave yatırım
yapabilme imkanının olduğu durumlar haricinde, ana ortaklık dışı payların bağlı ortaklığın özkaynağındaki payını
aşan ana ortaklık dışı paylara ait zararlar, Grupʼun paylarına dağıtılır.

İştirakler

Grupʼun önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin dışında kalan
işletmelerdir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına
münferiden veya müştereken kontrol yetkisi olmaksızın katılma gücünün olmasıdır. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla
Grupʼun iştiraklerinin detayı Not 1ʼde açıklanmıştır.

Ekteki konsolide finansal tablolarda iştiraklerin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, özkaynak yöntemi
kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin
iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grupʼun payı kadar düzeltilmesi sonucu
bulunan tutardan iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi neticesinde elde edilen tutar
üzerinden gösterilir. İştirakin, Grupʼun iştirakteki payını (özünde Grupʼun iştirakteki net yatırımının bir parçasını
oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz.
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Satınalım bedelinin, iştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta
bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı şerefiye olarak kaydedilir. Şerefiye, yatırımın defter
değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak değer düşüklüğü açısından incelenir. İştirakin satın alınma
tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun
değerinin satım alım bedelini aşan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra doğrudan gelir tablosuna kaydedilir.

Grup şirketlerinden biri ile Grupʼun bir iştiraki arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan kar ve zararlar,
Grupʼun ilgili iştirakteki payı oranında elimine edilir.

Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerdeki Paylar

Müşterek yönetime tabi teşebbüsler, stratejik finansman ve işletme politikası kararlarının Grupʼun ve diğer
tarafların oybirliği ile karar gerektiren müşterek kontrole tabi ekonomik faaliyetlerdir. 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla
Grupʼun müşterek yönetime tabi teşebbüslerinin detayı Not 1ʼde açıklanmıştır.

Bir grup işletmesi, faaliyetlerini müşterek yönetime tabi teşebbüs düzenlemeleri altında gerçekleştirdiğinde,
Grupʼun müşterek kontrol edilen işletmedeki varlık ve yükümlülüklerindeki payı, ilgili Grup işletmesinin finansal
tablolarında kayda alınır ve içeriğine göre sınıflandırılır. Müşterek kontrol edilen varlıklardan kaynaklanan
yükümlülük ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Müşterek kontrole tabi teşebbüslerin
varlıklarının kullanılmasından ya da söz konusu varlıkların satışından elde edilen gelirden Grupʼa düşen pay ilgili
ekonomik faydaların Grupʼa akışının muhtemel olması ve tutarlarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde
kayda alınır.

Ayrı bir işletmenin kuruluşunu içeren müşterek yönetime tabi teşebbüs düzenlemeleri, müşterek olarak kontrol
edilen işletmeler olarak ifade edilirler. Grup, ekteki konsolide finansal tablolarda müşterek kontrol edilen
işletmelerdeki paylarını, oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak muhasebeleştirmiştir. Grupʼun müşterek
olarak kontrol edilen işletmelerindeki varlık, yükümlülük ve gelir ve giderlerindeki payı konsolide finansal
tablolarda eşdeğer kalemler ile bire bir birleştirilir.

Müşterek kontrol edilen bir işletmedeki Grup payının satın alımından kaynaklanan şerefiyenin
muhasebeleştirilmesinde, bağlı ortaklık alımından kaynaklanan şerefiye için uygulanan muhasebe politikası
uygulanır (Not 2.5).

Grup ile Grupʼun müşterek olarak kontrol ettiği işletmeleri arasındaki işlemler neticesinde oluşan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar, Grupʼun müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payı oranında elimine edilir.

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem mali
tabloları yeniden düzenlenmektedir. 

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Grupʼun cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. 

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenir. 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası  Finansal Raporlama Standartları

Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) ve UMSKʼnın Uluslararası Finansal
Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan
yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.

26



Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya
söz konusu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için zorunlu olduğu halde Grupʼun faaliyetleri ile ilgili
değildir veya uygulaması tercih edilmemiştir:

• UFRYK 11,“UFRS 2 - Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”,
• UFRYK 12, “Hisse İmtiyaz Anlaşmaları”,
• UFRYK 14,“UMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri 

ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”,
• UMS 39, UFRS 7 “Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasına İlişkin Değişiklikler”.

Henüz Yürürlüğe Girmemiş ve Grup Tarafından Erken Uygulanması Benimsenmemiş Standartlar ile Mevcut
Önceki Standartlara Getirilen Değişiklikler ve Yorumlar:

Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu konsolide finansal tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak
yürürlüğe girmemiştir:
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• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

• UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları”

• UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletme ile İlgili Net
Yatırımın Finansal Riskten Korunması”

• UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varlıkların 
Hissedarlara Dağıtımı”

• UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”

• UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” 
Hakediş Koşulları ve İptallerine İlişkin Değişiklik

• UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarının İlk Kez Uygulanması”
UFRSʼlerin İlk Kez Uygulanmasında Yatırım 
Maliyetlerine İlişkin Değişiklik

• UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” 

• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar” 

• UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” Satın Alma
Yönteminin Uygulanması  Hakkında Kapsamlı
Değişiklik

• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
Doğrudan Giderleştirmeyi Engelleyen Kapsamlı
Değişiklikler

• UMS 27, “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar”
UFRSʼlerin İlk Kez Uygulanmasında Yatırım
Maliyetlerine İlişkin Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 

1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan finansal dönemler için geçerlidir.

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan mali dönemler için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir.

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan finansal dönemler için geçerlidir.

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir.



Henüz Yürürlüğe Girmemiş ve Grup Tarafından Erken Uygulanması Benimsenmemiş Standartlar ile Mevcut
Önceki Standartlara Getirilen Değişiklikler ve Yorumlar (devamı):

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”

UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” ,UMS 14 ʻBölümlere Göre Raporlamaʼnın yerine geçmektedir. Bu standart,
bölümlere göre raporlamanın yönetimin bakış açısına göre  hazırlanan ve  iç raporlamada kullanılan bölümleme
kriterleri baz alınarak yapılmasını getirmektedir. Grup, UFRS 8ʼin olası etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”

Değişiklikler, işletme birleşmelerindeki satın alımlar ile ilgili maliyetlerin oluştuğu anda gider yazılmasını ve satın
alım sırasında muhasebeleştirilen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen
değişikliklerin şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Grup yöneticileri, UFRS 3 ve UFRS 8 standartlarındaki değişiklik ve yenilikler haricinde yukarıdaki standart ve
yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grupʼun finansal tabloları üzerinde önemli bir etki
yaratmayacağını düşünmektedir.

2.5 Önemli Muhasebe Politikaların Özeti

Hasılat

Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri, iskontolar
ve benzer diğer karşılıklar kadar indirilir.

Malların satışı

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:

• Grupʼun mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Grupʼun mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün

olmaması, 
• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi. 

Temettü ve faiz geliri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

28

• UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” 

• UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın
Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde
Çevrilmelerinde Doğacak Yükümlülüklerin
Açıklanması Hakkında Değişiklik

• UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” Doğrudan
Özkaynağa Kaydedilen Net Gelir Tablosu
Gerekliliğine İlişkin Kapsamlı Değişiklikler

• UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme” Riskten Korunmaya Konu Olabilecek
Kalemlere İlgili Değişiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
finansal dönemler için geçerlidir. 



Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda
alınır.

Stoklar

Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin (piyasa değerinden
satış giderlerinin düşülmesi yoluyla hesaplanan değer) düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için
katlanılan diğer maliyetleri içerir.

Maddi Duran Varlıklar

1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre
düzeltilmiş maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır. İzleyen
dönemlerden itibaren alınan kalemler ise satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer
kayıpları düşülerek yansıtılmıştır.

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme
aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal
harçlar da dahil edilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi,
kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile
sahip olunan maddi  duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.

Maddi duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:

Faydalı Ömür
Binalar 14-50 yıl 
Yeraltı ve yerüstü düzenleri 8-50 yıl 
Makine ve cihazlar 5-15 yıl 
Taşıtlar 3-15 yıl
Döşeme ve demirbaşlar 2-15 yıl 
Özel maliyetler 4-10 yıl 
Kalıplar 3 yıl

Maddi varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya
kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal itfa
yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan
değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye
dönük olarak muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki
gibidir:

Faydalı ömür
Haklar 3-5 yıl 
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Varlıklarda Değer düşüklüğü

Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi
uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir
tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri
düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer
düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede
gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.

Borçlanma Maliyetleri

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın
alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış
kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye
uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

Finansal Araçlar

Finansal varlık ve borçlar, Grupʼun bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grupʼun
bilançosunda yer alır.

Finansal varlıklar

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara
alınan finansal varlıklar haricinde kayıtlara gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkili
harcamalar düşüldükten sonra alınır. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye
uygun olarak  teslimatı  koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan ticari işlem tarihinde kayıtlara alınır veya
kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına bağlı olarak yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında
belirlenir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Grupʼun finansal varlığı elde etmesinin başlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma olması, finansal
varlığın Grupʼun hep birlikte yönettiği ve kısa vadede oluşan karların hemen realize edildiği tanımlanmış bir
finansal araç portföyünün bir parçasını oluşturması ve finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmesi sonucu oluşan kazanç ya da kayıp, kar / zararda
muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal varlıktan
elde edilen faiz ve / veya temettü tutarını da kapsar.
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Etkin faiz yöntemi

Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa
bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal varlığın net bugünkü
değerine indirgeyen orandır. 

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

Vadesine kadar elde tutulan yatırımlar 

Grupʼun vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip,
sabit vadeli bono ve tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde
tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek
kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla
gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif
bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara
ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde
meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya
değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer
edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan
kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir
tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü
zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal
edilebilir.

Yabancı para cinsinden olan satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri, ilgili yabancı para
cinsinden rayiç değerinin raporlama tarihinde geçerli olan çevrim kuru kullanarak raporlanan para cinsine
çevrilmesiyle bulunur. Varlığın, çevrim kurundan kaynaklanan gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kar / zarar
içinde, diğer değişiklikler ise özkaynak altında muhasebeleştirilir. 

Krediler ve alacaklar

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride
sınıflandırılır. Ticari alacaklar, kredi alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak
iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.

Geri satım sözleşmeleri

Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın etkin faiz
yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit
benzerleri hesabına ters repo işlemlerinden alacaklar olarak kaydedilir.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her bilanço
tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin
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bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra
bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlığın veya varlık
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması
durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri
ile defter değeri arasındaki farktır.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler, kar veya
zarar içinde muhasebeleştirilir. 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve azalış değer
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliniyorsa, önceden
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü
hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak
şekilde kar / zararda iptal edilir.

Değer düşüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya
3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri  gerçeğe uygun değerlerine
yakındır.

Finansal yükümlülükler

Grupʼun finansal yükümlülükleri ve özsermaye araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grupʼun tüm borçları
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak ya
da diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe
uygun değerlerindeki değişim, kar / zararda muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç
ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.

Diğer finansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler, banka borçları dahil olmak üzere, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış
gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin
faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
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olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye

Bağlı ortaklıkların alımı, satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesinin maliyeti,
birleşme tarihinde verilen varlıkların, oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve bağlı ortaklığın kontrolünü elde
etmek için çıkarılan özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin ve işletme birleşmesine doğrudan
atfedilebilen diğer maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır.  UFRS 5 “Satılmak Üzere Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler”ʼe göre satılmak üzere elde tutulan ve gerçeğe uygun değerden satış masraflarının
düşülmesiyle bulunan değer ile kayda alınan duran varlıklar (veya satılacak gruplar) hariç olmak üzere alınan
işletmenin UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”ne göre kayda alınma şartlarını karşılayan belirlenebilen varlıkları,
yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınır.

Satın alınan tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin
veya birleşme maliyetinin sadece geçici olarak belirlenebilmesi nedeniyle birleşmenin gerçekleştiği dönemin
sonunda birleşmenin ilk kez muhasebeleştirilmesi geçici olarak yapılmak durumundaysa, satın alan, söz konusu
işletme birleşmesini geçici tutarlardan muhasebeleştirir. Geçici olarak belirlenmiş başlangıç muhasebesinin
birleşme tarihini takip eden oniki ay içerisinde tamamlanması ve düzeltme kayıtlarının birleşme tarihinden
itibaren yapılması gerekmektedir.

Bağlı ortaklıkların alımı, satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesinin maliyeti,
birleşme tarihinde verilen varlıkların, oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve bağlı ortaklığın kontrolünü elde
etmek için çıkarılan özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin ve işletme birleşmesine doğrudan
atfedilebilen diğer maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır. UFRS 5 “Satılmak Üzere Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler”ʼe göre satılmak üzere elde tutulan ve gerçeğe uygun değerden satış masraflarının
düşülmesiyle bulunan değer ile kayda alınan duran varlıklar (veya satılacak gruplar) hariç olmak üzere alınan
işletmenin UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”ne göre kayda alınma şartlarını karşılayan belirlenebilen varlıkları,
yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınır.

Satın alım sırasında oluşan şerefiye, satın alımın maliyetinin, satın alınan işletmenin tanımlanabilen varlıkları,
yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülüklerindeki Grupʼun payını aşan kısmı olarak belirlenir ve ilk olarak maliyet
değeri üzerinden kayıtlara alınır. Yeniden gözden geçirildikten sonra Grupʼun satın alınan işletmeye ilişkin
tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerindeki payının, satın alım maliyetini aşması
halinde aşan kısım derhal gelir olarak kaydedilir. 

Satın alınan tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin
veya birleşme maliyetinin sadece geçici olarak belirlenebilmesi nedeniyle birleşmenin gerçekleştiği dönemin
sonunda birleşmenin ilk kez muhasebeleştirilmesi geçici olarak yapılmak durumundaysa, satın alan, söz konusu
işletme birleşmesini geçici tutarlardan muhasebeleştirir. Geçici olarak belirlenmiş başlangıç muhasebesinin
birleşme tarihini takip eden oniki ay içerisinde tamamlanarak ve düzeltme kayıtları birleşme tarihinden itibaren
yapılmaktadır.

Satın alınan işletmedeki ana ortaklık dışı paylar, söz konusu işletmenin satın alınması sırasındaki belirlenebilir
varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerindeki ana ortaklık dışı payların tutarı
olarak kayda alınır.

Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ise işletme birleşmesine konu
olan varlık ve yükümlülükler kayıtlı değerleri ile konsolide mali tablolara alınır. Gelir tabloları ise işletme
birleşmesinin gerçekleştiği mali yılın başlangıcından itibaren konsolide edilir. Önceki dönem mali tabloları da
karşılaştırılabilirlik amacıyla aynı şekilde yeniden düzenlenir. Bu işlemler sonucunda herhangi bir şerefiye veya
negatif şerefiye hesaplanmaz. İştirak tutarı ile satın alınan şirketin sermayesindeki payı nispetindeki tutarın
netleştirmesi sonucu oluşan fark doğrudan özsermaye içerisinde "ortak kontrol altındaki işletme birleşmeleri
etkisi" olarak muhasebeleştirilir.
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Kur Değişiminin Etkileri

Grupʼun her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan  para
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirketʼin geçerli
para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri yada ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirasıʼna çevrilmektedir. 

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TLʼye çevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi
tutulmazlar.

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:

• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür  varlıkların maliyetine
dahil edilen kur farkları,

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe
politikaları aşağıda açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden
kaynaklanan kur farkları,

• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net
yatırımın satışında kar ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden
kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

Grupʼun yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide mali tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların
kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli
dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak
çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grupʼun yabancı para çevrim farkları fonuna transfer
edilir. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir. 

Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki
faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.

Hisse Başına Kazanç

Cari döneme ait hisse başına kazanç hesaplaması, net dönem karından veya zararından adi hisse senedi
sahiplerine isabet eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle
hesaplanır. Dönem içinde ortakların elinde bulunan ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı, dönem başındaki
adi hisse senedi sayısı ve dönem içinde ihraç edilen hisse senedi sayısının bir zaman ağırlıklı faktör ile çarpılarak
toplanması sonucu bulunan hisse senedi sayısıdır. Türkiyeʼde şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl
karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse
başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de
dikkate alınarak bulunmuştur.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi
arasındaki tüm olayları kapsar.
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Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda
mali tablolarda karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi
itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür.
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya
risk ve fayda açısından Grupʼun diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler,
Grupʼun belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik
çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.

Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm
hasılatının büyük bir çoğunluğunun Grup dışı müşterilere yapılan satışlardan kazanılması ve Grup dışı
müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının,
tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az %10ʼunu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan
bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının
mutlak anlamda büyük olanının en az %10ʼuna isabet etmesi veya bölüm varlıklarının tüm bölümlerin toplam
varlıklarının en az %10ʼunu oluşturmasıdır.

Grupʼun risk ve fayda oranlarının coğrafi bölümler bazında farklılıklardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin
raporlanmasına yönelik coğrafi bölümler belirlenmiştir. Coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Grupʼun faaliyetlerinin,
konsolide finansal tablolar genelinde ve parasal önemlilik kavramında, Türkiye dışındaki coğrafi bölümler
açısından raporlanabilir bölüm özelliği gösterdiğinden, ekli konsolide finansal tablolarda yer verilmiştir.

Yönetim muhasebesi açısından Grup üç coğrafi bölüme ayrılmıştır. Bu ayırımlar, Grupʼun bölümlere göre
finansal raporlamasında temel oluşturur (Not: 5).

Devlet Teşvik ve Yardımları

Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grupʼun uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir
güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. 

Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir
şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.

Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altına
sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.
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Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden, ekli konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı
olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenen vergi giderinin toplamından oluşur. 

Cari vergi 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Grupʼun
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenen vergi

Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile
yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi
etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar /
zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 

Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grupʼun geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu
tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları,
yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle
muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi
oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması
sırasında, Grupʼun bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini
yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile
ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir
vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grupʼun cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme
niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem cari  ve ertelenen vergisi

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin
ertelenen vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk
kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya
da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın
alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde
ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
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Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatı

Türkiyeʼde mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bu
kapsamda Grup çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram, eğitimi teşvik, yemek,
evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.

Nakit akım tablosu

Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında değişen
şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer mali tabloların
ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akımlar esas, yatırım ve
finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanmaktadır.

Sermaye ve Temettüler

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım kararı
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır.

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri nadiren gerçekleşenlerle
birebir aynı sonuçları vermektedir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı
değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Stokların net gerçekleşebilir değeri

Yukarıda, Not 2.5.2ʼde belirtildiği gibi stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile
değerlenir. Yönetim, değer düşüklüğü hesaplamasında, stokların satışından gelecekte elde edilecek nakit akım
tutarlarını,  olağan ticari faaliyet içerisinde oluşacak tahmini satış fiyatını ve satışı gerçekleştirmek için gerekli
tahmini satış maliyeti tutarı tahmin etmiştir. Yapılan tahminler neticesinde, stokların değeri 2.661.826 TL tutarında
indirilmiş ve bu tutar satılan malın maliyeti içerisinde muhasebeleştirilmiştir (Not 13).  

Şerefiye, Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların Değer Düşüklüğü

Grup, 2.5. Notta belirtilen muhasebe politikası uyarınca, her yıl şerefiye tutarını değer düşüklüğü testine tabi
tutar. Aynı zamanda Grup, cari yılda maddi duran varlıklarını da değer düşüklüğü için test etmiştir. Varlıkların geri
kazanılabilir tutarı kullanımdaki değer hesaplamalarıyla belirlenmiştir. Kullanımdaki değer hesaplamaları için
kullanılan başlıca  tahminler iskonto oranı, büyüme oranı, satış fiyatları ve dönem süresindeki direkt maliyetlere
yöneliktir. Kullanımdaki değer hesaplaması fabrika bazında değerlendirilmiştir. İskonto  oranı,  paranın zaman
değerine ilişkin geçerli piyasa değerlendirmelerini ve varlığa özgü riskleri  yansıtan  vergi  öncesi  orandır. Grup,
iskonto oranı olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini kullanmaktadır. Büyüme oranı ilgili sektör büyüme
tahminlerine göre belirlenmektedir. Satış fiyatlarında ve direkt maliyetlerdeki değişiklikler geçmiş tecrübelere ve
gelecekteki beklentilerine dayanmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yapılan inceleme sonucunda, maddi ve
maddi olmayan duran varlıkların geri kazanılabilir değeri kayıtlı değerinin üzerinde tespit edilmiş ve değer
düşüklüğüne rastlanmamıştır. 

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Grup UFRS 3 kapsamında 31 Mart 2008 tarihi itibariyle OAO Ruscam Kirishi şirketinin hisselerinin tamamını
17.727.948 TL bedelle satın almıştır. Bu alım nedeniyle oluşan şerefiyeye ilişkin hesaplama aşağıda
sunulmuştur.  Geçici tutarlar üzerinden yapılan bu hesaplama satın alım tarihini takip eden on iki ay içerisinde
tamamlanacak ve eğer gerekirse düzeltme kayıtları satın alma tarihinden itibaren yapılacaktır.

(Birim-Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
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Kayıtlı Değeri Makul Değer Grup'un Payı

Dönen Varlıklar 9.978.483 9.978.483 9.978.483

Duran Varlıklar 19.808.818 31.214.268 31.214.268

Kısa Vadeli Yükümlülükler (15.092.894) (15.092.894) (15.092.894)

Uzun Vadeli Yükümlülükler (10.999.846) (10.999.846) (10.999.846)

Net Varlık Toplamı 3.694.561 15.100.011 15.100.011

Hisse satın almaya ilişkin ödenen toplam nakit 17.727.948

Şerefiye 2.627.937

Satın almaya ilişkin aktifleştirilebilir maliyetler 239.044

Satın alma tarihi itibariyle toplam şerefiye 2.866.981

Çevrim Farkı (84.986)

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle şerefiye 2.781.995

Satın alma nedeniyle ödenen net nakit

Ödenen toplam nakit 17.966.992

Alınan hazır değerler (701.846)

Net nakit çıkışı 17.265.146

Grup UFRS 3 kapsamında 31 Ağustos 2008 tarihi itibariyle CJSC Brewery Pivdenna şirketinin hisselerinin
tamamını 2.519.510 TL bedelle satın almıştır. Bu alım nedeniyle oluşan şerefiyeye ilişkin hesaplama aşağıda
sunulmuştur. Bu satın almaya ilişkin olarak şerefiye oluşmamıştır. Geçici tutarlar üzerinden yapılan bu
hesaplama satın alım tarihini takip eden on iki ay içerisinde tamamlanacak ve eğer gerekirse düzeltme kayıtları
satın alma tarihinden itibaren yapılacaktır.

Kayıtlı Değeri Makul Değer Grup'un Payı

Dönen Varlıklar 1.283.995 1.283.995 1.283.995

Duran Varlıklar 6.639.349 6.452.943 6.452.943

Kısa Vadeli Yükümlülükler (5.217.428) (5.217.428) (5.217.428)

Net Varlık Toplamı 2.705.916 2.519.510 2.519.510

Hisse satın almaya ilişkin ödene toplam nakit 2.519.510

Şerefiye -

Satın alma nedeniyle ödenen net nakit

Ödenen toplam nakit 2.519.510

Alınan hazır değerler (263.489)

Net nakit çıkışı 2.256.021

4. İş Ortaklıkları

Oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen müştereken yönetime tabi işletmelerin faaliyet
konuları, pay oranları ve özet finansal bilgileri Not 1ʼde verilmiştir.
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Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic A.Ş. 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Dönen varlıklar 11.323.510 9.187.867
Duran varlıklar 4.631.106 5.030.463
Kısa vadeli borçlar (1.679.490) (1.655.102)
Uzun vadeli borçlar (964.078) (966.060)
Net varlıklar 13.311.048 11.597.168

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Gelir 24.101.788 21.274.434
Gider (-) (18.404.111) (17.528.250)

OOO Balkum 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Dönen varlıklar 2.652.043 943.543
Duran varlıklar 3.839.894 3.902.170
Kısa vadeli borçlar (3.457.530) (1.022.350)
Uzun vadeli borçlar - (1.807.075)
Net varlıklar 3.034.407 2.016.288

1 Ocak - 1 Ocak -
31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Gelir 11.502.538 9.772.594
Gider (-) (10.692.523) (8.465.378) 
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6. Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler
31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Kasa 30.212 21.244
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar 19.297.553 16.681.289
- Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar 31.316.696 27.603.368

50.644.461 44.305.901

Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar:

Para cinsi Faiz oranı (%) Vade 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
EUR %4 –%6,5 Ocak - Şubat 2009 27.227.276 16.204.111
USD %2,00 Şubat 2009 3.090.536 6.217.365
TL %16 Ocak 2009 998.884 5.181.892

31.316.696 27.603.368

Vadeli mevduatların 27.331.003 TL (31 Aralık 2007: 4.765.464 TL)ʼlik kısmı Şirket tarafından Balsand B.V.ʼnin
Türkiye İş Bankası A.Ş.ʼden kullandığı kredilerin teminatı olması suretiyle blokedir ve cari dönem nakit akım
tablosunda nakit ve nakit benzerleri toplamından düşülerek gösterilmiştir. 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit
benzeri kalemler aşağıdaki gibidir.

31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
Nakit ve nakit benzerleri 50.644.461 44.305.901
Eksi: Bloke mevduatlar (27.331.003) (4.765.464)
Nakit akım tablosundaki hazır değerler 23.313.458 39.540.437

7. Finansal Yatırımlar

Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar

Para cinsi Faiz oranı (%) Vade 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
EUR %4 Mayıs – Haziran 2008 - 6.293.180

6.293.180

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
Satılmaya hazır finansal yatırımlar
Aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle 
değerlenen finansal yatırımlar 20.949.012 20.950.093
Borsa rayici ile değerlenen finansal yatırımlar 29.964.027 49.982.224

50.913.039 70.932.317
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Pay % 31 Aralık  2008 Pay % 31 Aralık  2008
Aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle 
değerlenen finansal yatırımlar
Paşabahçe Cam 4,7 20.948.535 4,7 20.949.616
Paşabahçe Eskişehir <1 477 <1 477

20.949.012 20.950.093
Borsa rayici ile değerlenen finansal yatırımlar
Soda Sanayi (*) 14,2 29.836.491 14,2 49.631.854
Trakya Cam (*) <1 127.536 <1 350.370

29.964.027 49.982.224

(*) Soda Sanayi ve Trakya Camʼa ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıʼnda (İMKB) işlem
görmektedir ve ekli finansal tablolarda rayiç bedelleri ile gösterilmiştir. Grup cari dönemde borsa rayici ile
değerlenen finansal yatırımından 20.121.730 (31 Aralık 2007 13.817.999 azalış) tutarında azalışı doğrudan
özkaynakta özkaynak değişim tablosu içinde kayda almıştır.

8. Finansal Borçlar

Kısa vadeli finansal borçlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Kısa vadeli banka kredileri 164.563.821 111.907.125

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 94.785.879 83.948.824

Toplam kısa vadeli krediler 259.349.700 195.855.949

Diğer Finansal Borçlar - 114.781

Toplam kısa vadeli finansal borçlar 259.349.700 195.970.730

Uzun vadeli finansal borçlar

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı 423.809.404 200.767.013

Diğer finansal borçlar - 11.364

Toplam uzun vadeli finansal borçlar 423.809.404 200.778.377

Toplam finansal borçlar 683.159.104 396.749.107

Kısa ve uzun vadeli finansal borçlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık  2008

Döviz cinsi Vade Faiz oranı % Kısa Vadeli Uzun Vadeli
USD 2009-2015 %3,35-%10,25 104.448.894 189.030.474
EUR 2009-2015 %4,20-%9 124.249.725 234.778.930
TL 2009 %13,25-%16,50 30.651.081 -

259.349.700 423.809.404

31 Aralık  2007

Döviz cinsi Vade Faiz oranı % Kısa Vadeli Uzun Vadeli
USD 2009-2014 4,38 % - 9,38% 61.565.486 64.970.987
EUR 2009-2015 4,2% - 8,342% 131.033.503 135.796.026
TL 2008 14%-15% 2.092.300 -
RUR 2008 9,5 % 1.164.660 -

195.855.949 200.767.013
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Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
1 yıl içinde ödenecekler 259.349.700 195.970.730
1-2 yıl içinde ödenecekler 99.301.899 57.490.452
2-3 yıl içinde ödenecekler 118.562.807 53.130.151
3-4 yıl içinde ödenecekler 83.876.173 42.897.348
4-5 yıl içinde ödenecekler 78.917.720 29.803.556
5 yıl ve sonrası 43.150.805 17.456.870

683.159.104 396.749.107

Finansal borçlar için verilen teminatlar (*) 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

İpotek 64.923.074 68.152.655

Grup, ipoteklere ek olarak kullandığı krediler için bağlı bulunduğu Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı

ortaklıklarının müşterek müteselsil kefaletini teminat olarak vermiştir.

9. Diğer Finansal Yükümlülükler

Grupʼun diğer finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10. Ticari Alacak ve Borçlar

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Alıcılar 113.237.503 90.660.778

Alacak senetleri 6.423.363 5.095.084

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (1.132.869) (1.663.887)

118.527.997 94.091.975

Grupʼun ürün gruplarına göre satış vadesi 30 ve 90 günlüktür.Vadesinden sonra ödemelerde ilk 30 gün için aylık

%2,5, ikinci 30 gün için aylık % 2,5, azami vadeyi aşan ödemelerde ise yıllık % 4 oranında gecikme faizi

uygulanır.  

Grup tahsil imkanı kalmayan alacakları için karşılık ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı geçmiş tahsil edilememe

tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz

konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten bilanço tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını

değerlendirir. Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Grupʼun kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir

kredi riski yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Grup yönetimi ekli mali tablolarda yer alan şüpheli alacak

karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı inancındadır.

Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
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31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 1.663.887 537.751
Dönem gideri 1.126.136
Kullanılan karşılık (531.018) -
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 1.132.869 1.663.887

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 38. notta verilmiştir.

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Satıcılara borçlar 72.210.232 43.122.276

Uzun vadeli ticari borçlar

Satıcılara borçlar 5.637.209 5.694.968

11. Diğer Alacaklar ve Borçlar

Kısa vadeli diğer alacaklar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Personelden alacaklar 600.264 170.497

Verilen depozito ve teminatlar 9.457 140

Diğer çeşitli alacaklar 2.904.735 8.324.715 

3.514.456 8.495.352

Uzun vadeli diğer alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar 57.428 1.350

57.428 1.350

Kısa vadeli diğer borçlar

Personele borçlar 2.260.556 2.694.117

Alınan avanslar 3.277.996 1.360.324

Alınan depozito ve teminatlar 420.184 907.238

Diğer çeşitli borçlar 1.655.316 4.442.990

7.614.052 9.404.669

12 . Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar ve Borçlar

Grupʼun finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar ve borçları bulunmamaktadır.

13. Stoklar

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

İlk madde ve malzeme 72.082.639 56.531.186

Yarı mamüller 2.006.827 2.187.543

Mamüller 120.360.542 59.019.062

Ticari mallar 947.894 5.176.738

Diğer stoklar 10.256.595 216.278

Stok değer düşüklüğü karşılığı (2.661.826) (998.442)

202.992.672 122.132.365
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Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
2008 2007

Açılış bakiyesi, 1 Ocak (998.442) (3.693.987)
Kur değişiminin etkisi (44.606) 335.182
Dönem içinde ayrılan karşılık (2.162.456) (818.340)
Dönem içinde kullanılan karşılık 543.678 3.178.703
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık (2.661.826) (998.442)

14. Canlı Varlıklar

Grupʼun canlı varlıkları bulunmamaktadır.

15. Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar

Grupʼun devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıkları bulunmamaktadır.

16. Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin bilançoda yer alan net varlık tutarları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
OAO FormMat 9.791.840 9.744.756
Camiş Elektrik 27.926.372 23.903.046

37.718.212 33.647.802

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin özet mali tablo bilgileri aşağıdaki gibidir:

OAO FormMat Camiş Elektrik
31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Toplam varlıklar 3.469.644 3.587.315 211.732.546 159.286.423
Toplam yükümlülükler 2.299.525 1.780.704 104.693.942 67.677.278
Net varlıklar 1.170.119 1.806.611 107.038.604 91.609.145

Net varlıklarda Grupʼun payı 567.040 875.484 27.926.372 23.903.046
İştirakler üzerindeki şerefiye 9.224.800 8.869.272 - -

OAO FormMat Camiş Elektrik
31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Dönem Kar /(Zararı) (783.697) 273.209 15.420.913 14.819.262
Dönem karından Grupʼun payı (379.779) 132.397 4.023.316 3.866.707

Özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerin dönem etkisi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

OOO FormMat (379.779) 132.397
Camiş Elektrik 4.023.316 3.866.707

3.643.537 3.999.104
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OAO Formatʼın geçmiş yıllardaki iktisabına ilişkin şerefiyenin değer düşüklüğü analizide OAO Formatʼı ve OOO
Balkumʼu kum çıkarma ve işleme faaliyetlerinin bir bütün olmasından dolayı tek bir nakit üreten birim olarak
belirlemiştir.  OAO Format ve OOO Balkumʼun son dönem finansal performansı ve bütçe tahminlerine dayanarak
ABD Doları cinsinden nakit akım tahminleri hazırlanmıştır.  31 Aralık 2008 tarihi itibariyle olağan nakit akımlarının
hazırlanmasında önümüzdeki 5 yıl için yıllık %5 tahmini büyüme oranı, sonraki yıllar için ise %1 tahmini büyüme
oranı kullanılmıştır. Nakit akım tahminlerini iskonto etmek için Grup %12 oranını kullanmıştır. 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle yapılan inceleme sonucunda şerefiyenin geri kazanılabilir değeri kayıtlı değerinin üzerinde tespit edilmiş
ve değer düşüklüğüne rastlanmamıştır.

17. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Grupʼun yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
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19. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maliyet değeri Haklar
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi 2.102.808
Yabancı para çevrim farkı 139.478
Satın alma etkisi 136.714
Alımlar 422.951
Çıkışlar (21.358)
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 2.780.593

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi (1.128.124)
Yabancı para çevrim farkı (32.666)
Satın alma etkisi (90.173)
Dönem gideri (507.308)
Çıkışlar 17.575
31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi 1.740.696

31 Aralık 2008 itibariyle net defter değeri 1.039.897

Maliyet değeri Haklar
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi 1.696.724
Yabancı para çevrim farkı (55.040)
Alımlar 461.124
31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi 2.102.808

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi (880.502)
Yabancı para çevrim farkı 14.263
Dönem gideri (261.885)
31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi (1.128.124)

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri 974.684

31 Aralık 2006 itibariyle net defter değeri 816.222

20.  Şerefiye

2008 2007

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 10.707.713 13.181.689
Gider yazılan şerefiye (10.707.713) (2.473.976)
Dönem içerisinde oluşan şerefiye (not 3) 2.781.995 -
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2.781.995 10.707.713

Grup cari dönemde Gürcistanʼda kurulu bulunan JSC Minaʼnın geçmiş yıllardaki iktisabına ilişkin şerefiyeyi değer
düşüklüğü analizine tabi tutmuştur. Analizin sonucunda son dönemde Gürcistanʼda yaşanan sosyal ve ekonomik
gelişmeler ve artan rekabet sebebiyle ilgili şerefiye tutarının geri kazanılamayacağına karar vermiş ve ilgili tutarın
tamamını gider olarak kaydetmiştir.

21. Devlet Teşvik ve Yardımları
Grupʼun devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.
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22. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Borç Karşılıkları

Kısa vadeli borç karşılıkları 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
Dava karşılıkları 303.327 -

303.327 -

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı 303.327 TLʼdir (31
Aralık 2007: 163.813 TL). Grupʼun muhtemel bir nakit çıkışı beklediği davalar için ayırdığı karşılık tutarı 303.327
TLʼdir.

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerindeki karşılıklar, koşullu yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
Verilen teminat mektupları 1.815.218 1.140.113
Verilen kefaletler (*) 157.866.656 156.708.934

159.681.874 157.849.047

(*) Grup bağlı bulunduğu T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş ve iştiraklerinin aldığı toplam 157.866.656 TL tutarındaki
kredilere müştereken ve müteselsilen kefil olmuştur.

Rusya Federasyonuʼndaki  ekonomik durum

Rusya Federasyonuʼnda meydana gelen veya meydana gelmesi muhtemel olan siyasi ve ekonomik değişimler,
her ne kadar son yıllarda iyileşmeler gözlemlenmiş olsa da, Ekim 2008 tarihinden itibaren şiddetli olarak
hissedilmeye başlanan global ekonomik krizle beraber bu ülkede faaliyet gösteren şirketleri olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Rusya Federasyonuʼnun ekonomik istikrarı, hükümetinin alacağı ekonomik önlemlere ve
hukuki, yönetsel ve politik gelişmelerin etkilerine bağlıdır.  Bu gelişmeler ülkede faaliyet gösteren şirketlerin
kontrolünde değildir. Sonuç olarak, Rusya Federasyonuʼnda faaliyet gösteren şirketler, diğer piyasalarda genel
olarak gözlemlenmeyen bazı riskleri göz önünde bulundurmak zorundadır.  Ekli mali tablolar, Grup yönetiminin
Rusya Federasyonuʼndaki ekonomik durumun bağlı ortaklıklar ve iştirakin operasyonları ve finansal durumuna
etkileri hakkındaki varsayımlarını içermektedir. Rusya Federasyonuʼnun gelecekteki ekonomik durumu Grup
yönetiminin varsayımlarından farklı olabilir.

Rusya Federasyonu vergi, kambiyo ve gümrük mevzuatı yoruma oldukça açık ve çok çabuk değişebilen bir
mevzuattır.  Grup yönetiminin bu mevzuatlara yönelik yaklaşımı yerel veya federal otoriteler tarafından farklı
şekilde değerlendirilebilir.  Rusya Federasyonuʼndaki son ekonomik gelişmeler vergi otoritesinin mevzuat
yorumlamalarını oldukça sertleştirmiştir ve bu durum ek vergi cezaları uygulanmasına yol açabilmektedir.  Cari
ve önceki üç yıllık dönem vergi incelemesine konu olabilmektedir.  Bazı özel durumlarda bu sure
uzatılabilmektedir.

31 Aralık 2008 itibariyle Grup yönetimi bu mevzuatlara yönelik yaklaşımının uygun olduğunu ve Grupʼun vergi,
kambiyo ve gümrük mevzuat pozisyonunu koruyabileceğine inanmaktadır.

Gürcistanʼdaki ekonomik durum

Gürcistan vergi otoritesi, özellikle Gürcistanʼda yaşanan ekonomik sıkıntılar dolayısıyla son zamanlarda iş
dünyasına olan ilgisini önemli derecede artırmıştır. Gürcistanʼdaki lokal ve milli vergi düzenlemeleri oldukça hızlı
bir biçimde değişim göstermekte ve bu nedenle tutarsız uygulamalar ve yorumlamalarla karşılaşılmaktadır. Ekli
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mali tablolar, Grup yönetiminin Gürcistanʼdaki ekonomik durumun bağlı ortaklığının operasyonları ve finansal
durumuna etkileri hakkındaki varsayımlarını içermektedir. Gürcistanʼın  gelecekteki ekonomik durumu Grup
yönetiminin varsayımlarından farklı olabilir. 

23. Taahhütler

Grupʼun taahhütleri bulunmamaktadır.

24. Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kısa vadeli

31 Aralık  2008 31 Aralık 2007
Kullanılmayan izin karşılıkları 472.322 373.320

472.322 373.320

Uzun vadeli

Kıdem tazminatı karşılıkları

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı  ve 25 Ağustos
1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60ʼıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten
ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi
hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanunʼdan
çıkarılmıştır.

31 Aralık 2008 tarihi  itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.173,19 TL (2007: 2.030,19 TL) tavanına  tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirketʼin, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin,
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. 

İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,40 enflasyon ve %12 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık
%6,26 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2007: %5,71). İsteğe
bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirketʼe kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da
dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grupʼun kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,05 TL tavan tutarı dikkate
alınmıştır.
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Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
2008 2007

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 23.763.984 19.748.369

Aktüeryal kayıp / (kazanç) (866.386) -

Hizmet maliyeti 4.091.849 5.417.628

Faiz maliyeti 1.312.024 1.127.632

Dönem içinde yapılan ödemeler (3.311.320) (2.529.645)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 24.990.151 23.763.984

25. Emeklilik Planları

Grupʼun emeklilik planları bulunmamaktadır.

26. Diğer Varlık ve Yükümlülükle

Diğer dönen varlıklar 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Gelecek aylara ait giderler 250.573 569.254

Stoklar için verilen sipariş avansları 21.445.897 22.030.114

Peşin ödenen vergi ve fonlar 13.968.458 1.503.621

Devreden KDV 13.872.396 23.126.230

Diğer KDV 1.363.449 -

İndirilecek KDV 4.838.612 -

Diğer 24.458 13.900

55.763.843 47.243.119

Diğer duran varlıklar

Verilen avanslar 6.453.340 4.069.119

Gelecek yıllara ait giderler 4.898 -

6.458.238 4.069.119

Kısa vadeli diğer yükümlülükler

Gider tahakkukları 1.516.988 142.635

Ertelenmiş gelirler 13.297.463 1.180.057

Ödenecek vergi ve harçlar 4.677.374 4.817.107

Ödenecek SSK primleri 2.380.276 4.474.259

Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler 234.240 -

Diğer 40.361 8.913

22.146.702 10.622.971
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27. Özkaynaklar 

a) Sermaye

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

A Grubu B Grubu 

Ortaklar (%) (adet) (adet) 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Şişecam 79,02 26.787.119.334 571.821.567 273.589.409 249.681.187

Camiş Madencilik 0,80 272.587.261 4.614.840 2.772.021 2.529.782

Paşabahçe Cam 0,00 156.625 2.744 1.594 1.454

Diğer (Halka açık kısım) 20,18 6.988.535.629 - 69.885.356 63.778.268

Nominal sermaye 100,00 34.048.398.849 576.439.151 346.248.380 315.990.691

Enflasyon düzeltmesi 1.431 1.431

B Grubu hisseler ana sözleşmenin 41. Maddesine göre temettü imtiyazına sahiptir.

b) Değer Artış Fonları

Değer Artış Fonları 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Finansal varlıklar değer artış fonu 13.071.783 33.193.513

13.071.783 33.193.513

Finansal Varlık Değer Artış Fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi

sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda,

değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar/zararda muhasebeleştirilir. Yeniden

değerlenen bir finansal aracın değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer

düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar/zararda muhasebeleştirilir.

c) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31 Aralık  2008 31 Aralık 2007

Yasal yedekler 19.097.264 15.428.953

Statü yedekleri 2.156.989 1.259.266

21.254.253 16.688.219
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Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunuʼna göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci

tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20ʼsine

erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5ʼi oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip

yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.

d) Geçmiş Yıl Kar / Zararları

Geçmiş yıl kar/zararları içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekler 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 44.797.265

TL (31 Aralık 2007: 44.797.265 TL)ʼdir.

Kar Dağıtımı

Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 9 Ocak 2009 tarihli Kararı gereğince 2008 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların

dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı %20

(31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Söz konusu Kurul Kararı ve SPKʼnın halka açık şirketlerin kar

dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim

Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”ʼne (“Seri: IV, No: 27

sayılı Tebliğ”) göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da

temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da

belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci

temettü tutarının mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayelerinin %5ʼinden az olması durumunda, söz konusu tutarın

dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü

dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan

anonim ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların,

hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Bunun yanında söz konusu Karar ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce

dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, iş

ortaklıkları ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden, ancak genel kurullarınca kar

dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarlarının dikkate alınmaması ve bu tutarlar hakkında finansal tablo

dipnotlarında açıklama yapılarak, bağımsız denetim raporunda ayrı bir açıklama paragrafında bilgi verilmesi

yönündeki uygulamanın iptal edilmesine; şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği

sürece, dağıtacakları kar tutarını Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğʼi çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri

finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar

verilmiştir.

Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPKʼnın asgari kar dağıtım

zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; tamamının yasal kayıtlarda yer
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alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal

kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır.

e) Azınlık payları

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye hesap

grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide

bilançoda özsermaye hesap grubunda  “Azınlık Payları” kaleminde gösterilir.

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından tam konsolidasyon yöntemine

tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, dönem karı / (zararı) kaleminden sonra dönem karı /

(zararının) dağılımı kaleminin altında, azınlık payı adıyla gösterilir.

28. Satışlar ve Satışların Maliyeti

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
Satışlar 2008 2007

Yurt içi satışlar 535.726.745 493.935.771
Yurt dışı satışlar 562.626.855 436.655.176
Diğer gelirler 1.280.772 1.350.469
Satış iadeleri (1.620.779) (1.276.017)
Satış iskontoları (32.057.662) (28.507.436)
Satışlardan diğer indirimler (11.479.053) (8.184.720)

1.054.476.878 893.973.243
Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri (359.066.797) (334.004.056)
Doğrudan işçilik giderleri (62.800.718) (54.074.945)
Genel üretim giderleri (267.511.432) (137.082.912)
Amortisman giderleri (123.449.324) (103.852.228)
Yarı mamul stoklarındaki değişim (180.716) (71.241)
Mamul stoklarındaki değişim 61.341.480 21.628.353
Satılan mamullerin maliyeti (751.667.507) (607.457.029)

Satılan ticari malların maliyeti (13.972.103) (33.637.558)
Verilen hizmetlerin maliyeti (6.928.405) (5.408.438)
Diğer maliyetler (900.785) (2.876.130)

(773.468.800) (649.379.155)

29.Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık

2008 2007

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (38.338.626) (29.494.874)

Genel yönetim giderleri (95.343.527) (76.826.889)

Araştırma ve geliştirme giderleri (3.641.170) (2.578.449)

(137.323.323) (108.900.212)   
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30. Niteliklerine Göre Giderler 

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık

2008 2007

Malzeme giderleri (2.141.708) (1.721.865)

Personel giderleri (45.206.130) (37.013.841)

Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri (33.999.491) (28.764.736)

Çeşitli giderler (37.297.232) (24.640.536)

Vergi resim ve harçlar (9.958.285) (9.216.290)

Amortisman ve itfa payları giderleri (8.720.477) (7.542.944)

(137.323.323) (108.900.212)

31. Diğer Faaliyetlerden Gelir / Giderler

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık

Diğer faaliyetlerden gelir 2008 2007

Sabit kıymet satış karları 4.555.287 -

Kira geliri 697.593 667.565

Diğer olağan gelir ve karlar 1.684.137 1.683.408

6.937.017 2.350.973

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık

Diğer faaliyetlerden gider 2008 2007

Ödenen vergi ve cezalar - (3.765.374)

Sabit kıymet satış zararı (5.223.139) (2.842.148)

Diğer olağan gider ve zararlar (4.294.037) (5.046.116)

Gider yazılan şerefiye (10.707.713) (2.473.976)

(20.224.889) (14.127.614)

32. Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık

2008 2007

Temettü gelirleri 1.162.606 2.415.406

Faiz gelirleri 5.239.711 4.795.432

Kambiyo karları 78.975.464 21.544.819

Reeskont faiz gelirleri 2.181.672 526.591

87.559.453 29.282.248
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33. Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler

1 Ocak - 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık

2008 2007

Faiz giderleri (35.645.692) (33.355.556)

Reeskont faiz giderleri (2.807.632) (292.736)

Kambiyo zararları (165.251.235) (9.187.454)

(203.704.559) (42.835.746)

34.Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık ve Durdurulan Faaliyetler

Grupʼun satış amacıyla elde tutulan duran varlık ve durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır.

35. Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri

Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir.
Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'ye göre
hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır

31 Aralık 31 Aralık

2008 2007

Ertelenen vergi varlıkları 6.546.315 8.438.198

Ertelenen vergi yükümlülükleri (-) (25.351.975) (26.798.286)

(18.805.660) (18.360.088)

31 Aralık 31 Aralık

Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları: 2008 2007

Maddi duran varlıkların değerleme ve amortisman farklılıkları 162.929.254 168.563.987

Kıdem tazminatı karşılığı (24.990.151) (23.763.983)

Stoklara ilişkin zamanlama farkları 6.623.104 (13.819.045)

Kullanılmayan yatırım indirimi - (21.533.529)

Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (4.626.080) (5.963.522)

Satılmaya hazır finansal varlıklar 13.759.772 34.940.540

Mahsup edilecek mali zararlar (26.664.907) -

Ertelenmiş gelirler (13.297.463) -

Çeşitli gelir ve gider tahakkukları (net) (9.271.707) (6.713.240)

104.461.822 131.711.208
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31 Aralık 31 Aralık

Ertelenen vergi varlıkları / (yükümlülükleri) 2008 2007

Maddi duran varlıkların değerleme ve amortisman farklılıkları 32.230.055 33.472.621

Kıdem tazminatı karşılığı (4.998.030) (4.752.797)

Stoklara ilişkin zamanlama farkları 1.358.152 (2.981.729)

Kullanılmayan yatırım indirimi - (6.460.059)

Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu (806.919) (1.212.582)

Satılmaya hazır finansal varlıklar 687.989 1.747.027

Mahsup edilecek mali zararlar (5.021.850) -

Ertelenmiş gelirler (2.659.493) -

Çeşitli gelir ve gider tahakkukları (net) (1.984.242) (1.452.393)

18.805.660 18.360.088

31 Aralık 31 Aralık

Ertelenen vergi yükümlülüğü hareketleri 2008 2007

Açılış bakiyesi 26.798.286 30.702.257

Satın alma etkisi (2.004.448) -

Yurtdışındaki vergi oranlarınının değişim etkisi (145.487) -

Özkaynaklarda giderleştirilen vergi etkisi (1.059.038) 1.747.027

Kur çevrim farkları (97.445) (60.662)

Ertelenmiş vergi gideri / (geliri) 1.860.108 (5.590.336)

Kapanış bakiyesi 25.351.975 26.798.286

31 Aralık 31 Aralık

Ertelenmiş vergi alacağı hareketleri: 2008 2007

Açılış bakiyesi (8.438.198) (13.139.389)

Yurtdışındaki vergi oranlarınının değişim etkisi 469.612 -

Kur çevrim farkları (291.569) 159.698

Ertelenmiş vergi gideri / (geliri) 1.713.840 4.541.493

Kapanış bakiyesi (6.546.315) (8.438.198)

35. Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Kurumlar vergisi
Grup, Türkiyeʼde geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının
konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla, ekteki konsolide mali tablolarda
yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır. 
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Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan
gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri)
düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20ʼdir (2007: %20).

Türkiyeʼde geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 yılı kurum
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20
oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2007: %20).  

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak
oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

Türkiyeʼde vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler
ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1 - 25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip
olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1 - 25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.

Gelir vergisi stopajı

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiyeʼdeki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24
Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, 5520 Sayılı Kanunʼun
15ʼinci Maddesiʼnde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. Ancak yeni
Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanmıştır. 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi
Gazeteʼde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajının
%10ʼdan  %15ʼe çıkartılmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi
stopajına tabi değildir.

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan gerek teşvik belgeli gerek
teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanlarının %40ʼı
vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. 24 Nisan 2003 tarihinden sonraki  yatırım harcamalarından vergi tevkifatı
yapılmamaktadır.  

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek
üzere sonraki yıllara taşınabilir. Ayrıca kurumların Gelir Vergisi Kanunuʼnun mülga 19ʼuncu Maddesi kapsamında
1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak,  yatırımla  iktisadi  ve  teknik  bakımdan  bütünlük
arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden
düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapılan yatırımlar üzerinden
hesaplayacakları yatırım indirimlerinden yararlanabilir. Bununla birlikte, yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve
2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının
sonraki dönemlere devri mümkün değildir.
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Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, yatırım indirimini vergilendirilebilir
kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır. Yatırım indiriminden
faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate alınacak ve faydalanılmayan yatırım
indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.

Grup yatırım indiriminden konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak faydalandığından,
kurumlar vergisi oranını ilgili şirketler nezdinde %20 veya %30 olarak uygulanmıştır. 

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle vergi karşılıkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Kurumlar vergisi  karşılığı 18.590.308 23.720.220

Peşin ödenen vergi ve fonlar (-) (15.538.722) (21.785.409)

Bilançodaki vergi karşılığı 3.051.586 1.934.811

1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

2008 2007

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı (18.590.308) (23.720.220)

Ertelenen vergi yükümlülüğü (1.504.611) (1.427.939)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı (20.094.919) (25.148.159)

1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

Vergi karşılığının mutabakatı 2008 2007

Vergi öncesi kar 17.895.314 114.362.842

Geçerli vergi oranı %20 %20

Hesaplanan vergi 3.579.063 22.872.568

Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı

- Kanunen kabul edilmeyen giderler 7.716.092 553.837

- Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler (5.357.300) (1.865.391)

- Vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıl zararları - 1.465.825

- Yararlanılan yatırım indirimleri (1.462.338) 1.740.907

- Yurtdışındaki vergi oranlarınının değişim etkisi (346.025) -

- Vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek gelir / giderler 9.902.097 -

- Konsolidasyon düzeltmeleri 5.433.140 4.294.993

- Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi 630.190 (3.914.580)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı 20.094.919 25.148.159



62

36. Hisse Başına Kazanç
1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

2008 2007

Tedavüldeki hisse senedinin  ağırlıklı ortalama adedi 

(1 hisse 1krʼdir) 346.248.380 346.248.380

Net dönem karı / (zararı) (2.199.605) 89.214.682

Hisse başına kar / (zarar) (1 TL tutarındaki hisseye isabet eden) (0,01) 0,26

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık
T. İş Bankası A.Ş.ʼde tutulan mevduatlar 2008 2007
Vadesiz mevduat 8.649.335 5.903.962

Vadeli mevduat 24.346.774 33.876.611

32.996.109 39.780.573
T. İş Bankası A.Ş.ʼden kullanılan krediler 141.682.750 116.568.356

Şişecam Dış Ticaret aracılığıyla kullanılan krediler 35.899.052 30.675.023

177.581.802 147.243.379

İlişkili şirketlerden ticari alacaklar:
Camiş Limited 21.536.416 4.182.157
Trakya Cam Investment BV 28.995 -
Trakya Cam Yenişehir - 17.142
Paşabahçe Investment BV 6.784 -
Paşabahçe Cam 301.707 -
Paşabahçe Eskişehir 118.052 -
OAO FormMat 259.280 44.983
Posuda 60.323 -
Paşabahçe Mağazaları BV 38.812 -
Çayırova Cam - 28
Sudel Invest 3.826 -
Şişecam Dış Ticaret 16.956.146 11.500.823
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. - 2.286.635

39.310.341 18.031.768
İlişkili şirketlerden ticari olmayan alacaklar:
Paşabahçe Cam 239.062 400.687
Trakya Cam 29.790
Paşabahçe Eskişehir 106.092 33.960
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 19.915.820 1.998
Camiş Madencilik 108.926 137.452
Madencilik Sanayi 346 244
Paşabahçe Investment B.V. - -
Camiş Elektrik 36.072 4.864
Camiş Ambalaj 11.726 764
OAO FormMat - 278.698
Şişecam Dış Ticaret 5.341 2.033.390
Trakya Cam Yenişehir 63.513 -

20.516.687 2.892.057
Toplam 59.827.027 20.923.825



63

Grupʼun ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grupʼun ve bağlı bulunan Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. Topluluğu şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve
alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Grup dönem
sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu tarafından yapılan
değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari
hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2008 Aralık ayı cari hesap faizi
aylık %1,80 (2007 Aralık: %1,35) olarak uygulanmıştır.

1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık
2008 2007

İlişkili şirketlere ticari borçlar:

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 951.298 991.782

Camiş Ambalaj 272.131 592.973

Camiş Madencilik - 1.719.236

Anadolu Sigorta 29.692 -

Şişecam Dış Ticaret 3.865.845 -

Şişecam Sigorta 5.082 -

Camiş Limited 30.028.513 6.926.177

Soda Sanayi 489.402 511.248

35.641.963 10.741.416

İlişkili şirketlere ticari olmayan borçlar:

Soda Sanayi 564.728 868.913

Camiş Madencilik 226.631 933.809

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 815.498 4.214.610

Çayırova Cam 57.619 28.248

Camiş Ambalaj 14.348 40.866

Paşabahçe Eskişehir 1.023 979.671

Paşabahçe Mağazaları 30.501 33.576

Cam Elyaf 23.414 9.437

Camiş Limited 7.234.218

Şişecam Sigorta 204.881 292.133

Paşabahçe Cam 34.380 1.600

Denizli Cam 10.282 277

Madencilik Sanayi 95.885

Trakya Cam Yenişehir 3.540

Trakya Cam 112 351.859

Şişecam Dış Ticaret 619.596 1.281.425

Diğer 484.497 369.650

3.186.935 16.640.292

Sermaye Avansları

Sudel Investments SARL 52.586.412 13.989.906

Mossimmobilia 3.808.008 -

Toplam 59.581.355 30.630.198
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1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

İlişkili taraflara yapılan satışlar 2008 2007

Şişecam Dış Ticaret 62.994.985 28.361.764

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 10.364.159 78.467

Paşabahçe Cam 3.156.762 1.553.709

Camiş Madencilik 2.865.302 -

Paşabahçe Eskişehir 1.227.953 614.521

Diğer 115.495 110.467

Toplam 80.724.656 30.718.928

İlişkili şirketlerden alımlar

Soda Sanayi 43.700.036 12.633.982

Camiş Madencilik 29.694.656 10.876.842

Camiş Ambalaj 7.442.865 3.433.308

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 2.044.451 13.298.924

Şişecam Dış Ticaret 743.478 13.118

Paşabahçe Cam 442.807 -

Çayırova Cam 268.199 -

Paşabahçe Eskişehir 116.617 -

Cam Elyaf 104.311 -

Trakya Cam 27.811 11.544

Denizli Cam 23.522 -

Paşabahçe Mağazaları 14.563 15.448

Camiş Limited 9.132 480.775

Trakya Yenişehir 314 -

Ferro Döküm - 187.927

Camiş Lojistik - 297.317

OAO FormMat - 3.540.316

Toplam 84.632.762 44.789.501

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri

Şişecam 1.126.603 963.742

Trakya Cam Yenişehir 313.043 13.277

Paşabahçe Cam 53.146 35.098

Camiş Ambalaj 24.123 18.949

Soda Sanayi 14.568 87.018

Camiş Madencilik - 36.651

Trakya Cam 1.928 50.837

Diğer 8.374 30.965

Toplam 1.541.785 1.236.537
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1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri 2008 2007

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 2.693.841 3.637.744

Şişecam Dış Ticaret  301.571 778

Soda Sanayi 256.085 292.546

Camiş Madencilik 205.029 166.131

Trakya Cam 15.418 -

Paşabahçe Eskişehir 12.973 123.851

Çayırova Cam 8.214 5.399

Paşabahçe Cam 3.078 53.876

Cam Elyaf 2.782 2.110

Paşabahçe Mağazaları 1.291 2.254

Denizli Cam 1.049 -

Camiş Ambalaj 628 5.127

Trakya Cam Yenişehir 340 8.390

Camiş Elektrik - 219

Toplam 3.502.299 4.298.425

İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler

Paşabahçe Cam 647.572 612.899

Trakya Cam 110.669 168.911

Paşabahçe Investment B.V. 34.519 -

Trakya Cam Investment BV 25.693 -

Anadolu Sigorta 20.507 -

Diğer 17.181 41.948

Toplam 856.142 823.758

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler

Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 11.108.163 8.301.123

Format 366.181 -

Çayırova Cam 268.200 -

Paşabahçe Cam 212.100 -

Paşabahçe Mağazaları 41.011 -

Camiş Limited 23.224 -

Trakya Cam 22.418 13.672

Şişecam Dış Ticaret - 159.646

Soda Sanayi - 560.656

Camiş Ambalaj 90 1.259

Toplam 12.041.387 9.036.356
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1 Ocak-31 Aralık 1 Ocak-31 Aralık

Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler 2008 2007

Ana şirket 1.865.693 1.554.641

Konsolidasyona tabi diğer şirketler 970.704 909.873

2.836.397 2.464.514

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

a) Sermaye riski yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve

özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

Grupʼun sermaye yapısı, 8 ve 10ʼuncu notlarda açıklanan kredileri de içeren borçlar, 6ʼncı notta açıklanan nakit

ve nakit benzerleri ve sırasıyla 27ʼnci notta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve

geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Grupʼun sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi tarafından

değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya

mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede

tutulması amaçlanmaktadır.

Grup sermayeyi borç / toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa

bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği

gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Toplam borçlar 863.843.911 496.342.634

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (50.644.461) (44.305.901)

Net borç 813.199.450 452.036.733

Toplam özkaynak 692.981.466 735.153.757

Net borç / toplam özkaynak oranı 1,17 0,61

Grupʼun genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

(b) Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski

ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup risk yönetimi programı genel olarak finansal
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piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi

üzerine odaklanmaktadır.

Grup finansal araçlarını, Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak, Grupʼun risk politikaları

çerçevesinde yönetmektedir. Grupʼun nakit giriş ve çıkışları günlük olarak izlenmekte, aylık nakit akım bütçeleri

haftalık raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi

tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grupʼun Risk Yönetimi Birimi tarafından finansal

risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grupʼun operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına

yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat

gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların

kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler

oluşturulur.

(b.1) Kredi Riski Yönetimi

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de

taşımaktadır. Grup Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve

gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grupʼun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından

doğmaktadır. Grup, bayilerinden doğabilecek bu riski, müşterileri için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar

ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin

finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli

değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu

doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 10). 

Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin

ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
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31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Grupʼun vadesi gelmemiş alacakları 171.092.612 TLʼdir (31 Aralık 2007: 111.226.484 TL). 

Grupʼun, müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Garanti çek ve senetleri 47.110.977 32.779.300 

Teminat mektupları 5.714.815 4.270.000 

İpotekler 5.044.025 2.332.873 

Diğer 15.000 523.032 

57.884.817 39.905.206 

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, 9.701.428  TL (31 Aralık 2007: 10.622.131 TL) tutarındaki vadesi geçmiş ticari
alacak, şüpheli alacak olarak değerlendirilmemiş ve karşılık ayrılmamıştır. Grup, faaliyet gösterdiği sektörlerin
dinamikleri ve şartlarından dolayı ortalama 75 güne kadar olan gecikmeler için herhangi bir tahsilat riski
öngörmemektedir. 75 günden daha uzun süredir tahsil edemediği alacakları için vade farkı uygulayarak ticari
alacaklarını yeniden yapılandırmaktadır ve ipotek, kefalet, teminat senedi gibi teminatlar bulundurması sebebiyle
herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. Vadesi geçmiş alacakların mevcut durumu yukarıda bahsedildiği
üzere sektörün özelliklerinden kaynaklanmaktadır ve önceki dönemlerde de buna benzerdir.

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklar aşağıdaki gibidir:

Alacaklar
31 Aralık 2008 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 547.726 - 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 3.892.446 3.449.082 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 2.796.243 - 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 148.800 - 
Toplam vadesi geçen alacaklar 7.385.215 3.449.082 
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 2.695.424 -

Alacaklar
31 Aralık 2007 Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 4.964.856 - 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 1.398.902 3.789.527 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 2.120.375 - 
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 12.358 - 
Toplam vadesi geçen alacaklar 8.496.491 3.789.527 
Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı 4.648.895 -

Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007

Teminat mektupları 2.695.424 4.648.895 
2.695.424 4.648.895 
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Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi
yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Likidite riski tabloları

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Aşağıdaki tablo, Grupʼun finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grupʼun
yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu
yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

(b.3) Piyasa Riski Yönetimi

Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari
yılda Grupʼun maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl
ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
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Grup, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir.

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir: 1 ABD Doları =
1,5123 TL ve 1 Euro = 2,1408 TL (31 Aralık 2007: 1 ABD Doları = 1,1647 TL  ve 1 Euro = 1,7102 TL).

Aşağıdaki tablo Grupʼun ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10ʼluk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10ʼluk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan
oran olup, söz konusu oran Grup Yönetimiʼnin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin yıl sonundaki %10ʼluk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup
içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki
kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar / zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.

31 Aralık  2008
Kar / Zarar Özkaynaklar

Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
paranın paranın paranın paranın
değer değer değer değer

kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi 

ABD Dolarıʼnın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülük (28.909.862) 28.909.862 - -
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - -
3 - ABD Doları net etki (1 + 2) (28.909.862) 28.909.862 - -

Euroʼnun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4 - Euro net varlık / yükümlülük (35.444.195) 35.444.195 17.145.607 (17.145.607)
5 - Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6 - Euro net etki (4 + 5) (35.444.195) 35.444.195 17.145.607 (17.145.607)

31 Aralık  2007

ABD Dolarıʼnın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülük (11.478.943) 11.478.943 - -
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - -
3 - ABD Doları net etki (1 + 2) (11.478.943) 11.478.943 - -

Euroʼnun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4 - Euro net varlık / yükümlülük (16.269.368) 16.269.368 12.311.063 (12.311.063)
5 - Euro riskinden korunan kısım (-) - - - - 
6 - Euro net etki (4 + 5) (16.269.368) 16.269.368 12.311.063 (12.311.063)
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(b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi

Grupʼun finansal yükümlülükleri, Grupʼu faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grupʼun finansal yükümlülükleri
ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2008 tarihi
itibarıyla mevcut bilanço pozisyonuna göre, faiz oranlarında %1ʼlik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm
değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 1.235.953 TL değerinde
artacak / azalacaktır (31 Aralık 2007: 570.884 TL)

Faiz oranı duyarlılığı

Grupʼun faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008 31 Aralık 2007
Finansal varlıklar Değişken Faizli Sabit Faizli Değişken Faizli Sabit Faizli

Nakit ve nakit benzerleri - 31.316.694 - 33.896.548
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri 646.399.356 36.759.748 370.257.405  26.491.703 

(b.3.3) Diğer fiyat riskleri

Grup, hisse senedi yatırımlarından yatırımlardan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Hisse senetleri yatırımları, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaçlar için elde tutulmaktadır. Grup tarafından söz
konusu yatırımların faal olarak alım-satımı söz konusu değildir.

Özkaynak fiyat duyarlılığı

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.

Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az
olması durumunda:

• 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı ve elden
çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir,

• Diğer özkaynaktaki fonlarda 2.846.582 TL tutarında artış / azalış (2007 yılında 4.748.311 TL tutarında
artış/azalış) olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden
kaynaklanmaktadır.

Grupʼun hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik göstermemiştir.
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39. Finansal Araçlar 
(Gerçeğe Uygun Değer ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)

Etkin faiz yöntemi ile Satılmaya
değerlenen finansal Krediler ve Hazır finansal

31 Aralık 2008 varlık ve yükümlülükler alacaklar varlıklar Defter değeri Not

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 50.644.461 - - 50.644.461 6
Ticari ve diğer alacaklar - 181.869.481 - 181.869.481 10, 11, 37
Diğer finansal varlıklar - - 50.913.039 50.913.039 7

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar 683.159.104 - - 683.159.104 8
Ticari borçlar 180.684.811 - - 180.684.811 10

31 Aralık 2007

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 44.305.901 - - 44.305.901 6
Ticari ve diğer alacaklar - 123.511.152 - 123511152 10, 11, 37
Diğer finansal varlıklar 6.293.180 - 70.932.317 77.225.497 7

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar 396.749.107 - - - 8
Ticari borçlar 99.593.527 - - - 10

Maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alan nakit ve nakit benzeri değerleri ve ticari ve diğer alacakların kısa
vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.

40. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Grup, 2007 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler doğrultusunda, Makedonya'da bir cam ambalaj tesisi
kurmaya yönelik olarak Üsküp Teknolojik Sınai Kalkınma Bölgesi'nde fizibilite çalışmalarına başlamak üzere,
Makedonya Cumhuriyeti hükümeti ile 13 Mart 2009 tarihinde protokol imzalamıştır. 

41. Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Yada Mali Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir
Olması  Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar

Geçmiş Yıl Mali Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi

Grup Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğʼe uyumlu olarak finansal tablolarını hazırlarken, mali tabloların kalemlerinin
gösterimi ve sınıflandırılması değiştiğinden dolayı karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal
tablolarını da buna uygun olarak yeniden sınıflandırmıştır. Buna göre önceki yıl finansal tablolarına yapılan
sınıflamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir:
31 Aralık 2007 tarihi itibari ile bilançoda yapılan sınıflamalar:
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31 Aralık 2007
Daha önce   Yeniden 
raporlanan (*)  Sınıflamalar düzenlenmiş (**)

Dönen Varlıklar 343.485.717 - 343.485.717
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.599.081 (6.293.180) 44.305.901

Finansal Yatırımlar - 6.293.180 6.293.180

Ticari Alacaklar 115.015.941 (2.892.198) 112.123.743

Diğer Alacaklar 33.139.092 (21.751.683) 11.387.409

Stoklar 144.162.479 (22.030.114) 122.132.365

Diğer Dönen Varlıklar 569.124 46.673.995 47.243.119

Duran Varlıklar 951.504.046 - 951.504.046
Diğer Alacaklar - 1.350 1.350

Finansal Yatırımlar 104.580.119 (33.647.802) 70.932.317

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar - 33.647.802 33.647.802

Maddi Duran Varlıklar 826.801.982 (4.069.119) 822.732.863

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 974.684 - 974.684

Şerefiye 10.707.713 - 10.707.713

Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.438.198 - 8.438.198

Diğer Duran Varlıklar 1.350 4.067.769 4.069.119

TOPLAM VARLIKLAR 1.294.989.763 1.294.989.763

(*) Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 20 Aralık 2004 tarihli duyurusuna uygun hazırlanmıştır.
(**) Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurularına uygun hazırlanmıştır.

31 Aralık 2007
Daha önce   Yeniden 
raporlanan (*)  Sınıflamalar düzenlenmiş (**)

Kısa Vadeli Yükümlülükler 302.800.391 302.800.391

Finansal Borçlar 195.970.730 - 195.970.730

Ticari Borçlar 85.401.130 (31.537.438) 53.863.692

Diğer Borçlar 13.337.489 26.697.378 40.034.867

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü - 1.934.811 1.934.811

Borç Karşılıkları 2.308.131 (1.934.811) 373.320

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.782.911 4.840.060 10.622.971

Uzun Vadeli Yükümlülükler 257.035.615 257.035.615

Finansal Borçlar 200.778.377 - 200.778.377

Ticari Borçlar 5.694.968 - 5.694.968

Borç Karşılıkları 23.763.984 (23.763.984) -

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar - 23.763.984 23.763.984

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.798.286 - 26.798.286
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ÖZKAYNAKLAR 735.153.757 735.153.757

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 653.596.314 - 653.596.314

Ödenmiş Sermaye 315.990.691 - 315.990.691
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 133.205.322 (133.203.891) 1.431
Hisse Senedi İhraç Primleri 35 - 35
Değer Artış Fonları 33.193.513 - 33.193.513
Yabancı Para Çevrim Farkları (10.397.829) - (10.397.829)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.107.834 (1.419.615) 16.688.219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 92.784.862 134.623.506 227.408.368
Net Dönem Karı/Zararı 70.711.886 - 70.711.886
Azınlık Payları 81.557.443 - 81.557.443
TOPLAM KAYNAKLAR 1.294.989.763 1.294.989.763

(*) Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 20 Aralık 2004 tarihli duyurusuna uygun hazırlanmıştır.
(**) Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurularına uygun hazırlanmıştır

31 Aralık 2007
Daha önce   Yeniden 

raporlanan (*)  Sınıflamalar düzenlenmiş (**)
Sürdürülen Faaliyetler
Satış Gelirleri 893.973.243 - 893.973.243
Satışların Maliyeti  (-) (649.379.155) - (649.379.155)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) 244.594.088 244.594.088

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (2.578.449) - (2.578.449)
Genel Yönetim Giderleri (-) (29.494.874) - (29.494.874)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (76.826.889) - (76.826.889)
Diğer Faaliyet Gelirleri 33.644.574 (31.293.600) 2.350.974
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (26.649.339) 12.521.725 (14.127.614)
Faaliyet Kar / (Zararı) 142.689.111 (18.771.875) 123.917.236

Özkaynak Yöntemiyle  Değerlenen Yatırımların 
Kar / Zararlarındaki Paylar - 3.999.104 3.999.104
Finansal Gelirler - 29.282.248 29.282.248
Finansal Giderler (-) (28.326.269) (14.509.477) (42.835.746)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) 114.362.842 18.771.875 114.362.842

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) (25.148.159) 25.148.159 -
Dönem Vergi Gelir / (Gideri) - (23.720.220) (23.720.220)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) - (1.427.939) (1.427.939)

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı) 89.214.683 - 89.214.683

Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Karı / (Zararı) 89.214.683 89.214.683
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı
Azınlık Payları 18.502.797 18.502.797
Ana Ortaklık Payları 70.711.886 70.711.886

(*) Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 20 Aralık 2004 tarihli duyurusuna uygun hazırlanmıştır.
(**) Sermaye Piyasası Kuruluʼnun 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurularına uygun hazırlanmıştır.
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Asuman Akman Cihan Sırmatel

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
2008 Yılı Denetleme Kurulu Raporu
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Ge nel Ku ru luʼna

Ünvanı  : Anadolu Cam Sanayii  A.Ş.
Merkezi : İSTANBUL
Ortaklığın Kayıtlı Sermayesi : 500,000,000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 346,248,380 TL
Faaliyet Konusu : Her nevi cam ambalaj imalatı ve satışı

Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev  
süreleri, ortak veya şirketin personeli
olup olmadıkları : ASUMAN AKMAN- CİHAN SIRMATEL

Denetçilerin süresi bir yıldır. 
Denetçiler şirket ortağı ve
personeli değildir.

Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan
ve yapılan Denetleme Kurulu 
Toplantıları sayısı : 25 kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış, 

4 kez de Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır

Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,
hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve
varılan sonuç : Şirket defter ve belgeleri üzerinde 02.06.2008, 15.09.2008, 28.11.2008,  

ve 08.04.2009 tarihlerinde yapılan incelemelerde, defterlerin  
yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak  
tutulduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun  
353'üncü maddesinin 1ʼinci
fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince  
yapılan sayımların sayısı ve
sonuçları : 2008 yılında 4 kez sayım yapılmış olup sayım  

sonuçları kayıtlara uygundur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü 
maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı 
bendi gereğince yapılan 
inceleme tarihleri ve sonuçları      : 25.01.2008, 22.02.2008,  07.03.2008, 11.04.2008, 20.05.2008,  

20.06.2008, 15.08.2008, 12.09.2008 ve 
05.12.2008 tarihlerinde yapılan incelemeler sonucunda,  
rehin veya teminat yahut şirket veznesine hıfzolunmak 
üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın 
mevcut olduğu tahkik ve kayıtlara uygunluğu tespit edilmiştir.

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve  
bunlar hakkında yapılan işlemler : Herhangi bir şikayet ve yolsuzluk intikali olmamıştır.

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 01.01.2008 - 31.12.2008 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret
Kanunu,ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre
incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço,
ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2008 - 31.12.2008 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet
sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

DENETÇİLER
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; şirket pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin
düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklarının
belirlenmesi konularında,  Anadolu Cam Sanayii A.Ş.ʼnin aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

1969 yılında kurulan Anadolu Cam, 1973 yılında üretime başlamıştır. 1976 yılında T.İş Bankası A.Ş. ile bu
bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğuna katılmıştır.

Şirketin faaliyet konusu cam ambalaj üretimi ve satışıdır. Üretim faaliyetleri Mersin, Topkapı – İstanbul
fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirketin tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış ve
Yönetim Merkezi” bölümü tarafından yürütülmektedir. 

Anadolu Cam, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk  ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişecam Topluluğuʼnun, bugün
ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasında Avrupaʼnın ve dünyanın
seçkin üreticileri arasında bulunma konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır. 

Anadolu Camʼı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara
ve Ar-Geʼye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Anadolu Camʼın da temel dayanaklarını
oluşturmaktadır. Anadolu Cam Grubu, faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider
üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi
hedeflemektedir.

Şirketimiz 31.12.2008 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay
ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme
haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, şirketimiz  www.anadolucam.com.tr  adresinde Türkçe ve
İngilizce olarak “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amacıyla
başlatılan çalışmalarımız bu dönemde de sürdürülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmaların detayı
raporumuzun ilgili bölümlerinde sunulmuştur.

BÖLÜM I -Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Türk Ticaret mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesiʼnde yer alan hüküm ve
düzenlemeler çerçevesinde; pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz,
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri öngörüsü doğrultusunda, “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” tarafından eksiksiz
olarak yerine getirilmiştir.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler;

a) Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin
şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin karşılanması,

b) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak
yapılması,

c) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması,
d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,
e) Mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve

izlenmesi,
f) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
cevaplandırılmış olup, pay sahipleri ile iletişim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanları, mektup, telefon ve internet aracılığıyla sağlanmıştır.
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Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri

Adı Soyadı Görev Ünvanı Telefon e-mail
Banu Börekçi Mali İşler Başkan Yrd. 02123503847 bborekci@sisecam.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi,
Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları, şirketimiz İnternet sitesinde
pay sahiplerinin bilgisine ve kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, iletişim bilgileri şirkette bulunan pay sahiplerine
mektup, telefon ve elektronik posta aracılığıyla ulaştırılmaktadır.

Dönem içinde e-mail, şifahi ve telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri, ağırlıklı olarak kamuya açıklanan mali
tablolara yönelik olmuş ve bu talepler şirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde anında
cevaplandırılmıştır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak,
şirketimizin www.anadolucam.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer
almaktadır. 

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile
düzenlenmiştir. Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar Genel Kuruldan, kanunda öngörülen halleri
incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi
tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 24.04.2008 tarihinde 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı %79.06 nisapla toplanmıştır. Genel
Kurul toplantısıʼna menfaat sahipleri ile basın mensupları da katılmıştır. 

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan ve duyurularda;

- Genel kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer almış, 
- Ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Bilanço, Gelir

Tablosu ve Safi Kazancın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket
Merkezinde ve www.anadolucam.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır
bulundurulacağı,

- Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri
veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.anadolucam.com.tr adresindeki Şirket internet
sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kuruluʼnun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine
getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,

- Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan
hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 
ʼnın http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf  adresinde bulunan MKS İş ve
İşlem Kuralları ile ilgili “Genel Kurul Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve
kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesiʼne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini “Blokaj
Listesi”ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı,

- MKKʼnın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunuʼnun Geçici 6ʼncı maddesi
uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık
haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurulʼa
katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini
ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimiz adına kaydileştirme
işlemlerini yürüten Camiş Menkul Değerler A.Ş.ʼne müracaat etmeleri gerektiği,
belirtilmiştir.
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Genel kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorular genel kurul toplantısında
şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir önerge
verilmemiştir. 

Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikli kararların genel kurul tarafından
alınması gerektiği tabidir. Bununla birlikte bu güne kadar bu yönde bir ihtiyaç doğmaması nedeniyle, esas
sözleşmeye bu konularda hüküm konulmamıştır.   

Genel kurul toplantılarına katılımı artırmak amacıyla, genel kurul duyuruları; genel kurul tarihinden en az onbeş
gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,  Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ve şirketimiz internet
sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, genel kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate
alınarak belirlenmekte ve genel kurulların trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmektedir. 

Genel kurullara ilişkin tutanaklar 2004 yılından itibaren şirketimizin web sayfasında ortakların kullanımına
sunulmaya başlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamakta, karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy
kullanmamaktadır.

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay
sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin
birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy
kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanması şirketimiz açısından ihtiyari olan birikimli oy
yöntemine esas sözleşmede yer verilmemiştir. 

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kuruluʼnca saptanan oran ve miktarda
birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri,  

a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
b) Şirketimizin karlılık durumunu,

dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir karın en az Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen asgari kar dağıtım
oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi
esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır. 

Kârdan pay alma konusunda ana sözleşmemizin 41. maddesinde tanımlandığı şekilde B grubu hisse senetleri
ve kurucu intifa senetleri imtiyaz sahibidir.

Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması
bulunmamaktadır.

Kâr payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kâr payı ödemelerinin en geç mevzuatta
öngörülen 5.ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.
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Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPKʼnun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı “ Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ” ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun
aydınlatılmasına yönelik bilgilendirme politikası oluşturulması ve ortaklığın internet sitesi vasıtasıyla kamuya
duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir. 

Bu kapsamda, “Bilgilendirme Politikası” 1 Mayıs 2009 tarihine kadar oluşturulacak ve şirketimiz internet sitesi
aracılığıyla kamuya duyurulacaktır

Halihazırda Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere, Mali İşler Başkan Yardımcısı Banu Börekçi
yetkilendirilmiştir. 

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde, SPKʼnun Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”
kapsamında 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.Anılan Tebliğ kapsamında yapılan bu özel durum
açıklamalarına ilişkin olarak herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.anadolucam.com.tr adresinde mevcut olan internet sitesinde, aşağıda belirtilen içerikte
“Yatırımcı İlişkileri” bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer almakta olup, güncel olarak pay ve menfaat sahiplerinin
kullanımına açıktır.

• Yıllık faaliyet raporları

• Yönetim ve denetim kurulu üyeleri

• Ara dönem mali tablo ve bağımsız denetim raporları

• Ticaret sicil bilgileri

• Ortaklık yapısı

• Genel kurul toplantı gündemleri

• Genel kurul toplantı tutanakları

• Genel kurul katılanlar cetveli

• Vekaleten oy kullanma formu

• Esas sözleşmenin son hali

• İzahname ve halka arz sirkülerleri

• Özel durum açıklamaları
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11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay
sahibi bulunmamaktadır.

Pay Oranı
Pay Sahipleri (%)     

T.şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 79.109
Camiş Madencilik A.Ş. 0.801
Paşabahçe Cam San. Ve Tic.A.Ş. 0.000
Diğer 20.089

Genel Toplam 100.00

12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Duyurulması

SPKʼnun 6 Şubat 2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: VIII, No:54 Sayılı “ Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğ” ile payları borsada işlem gören oraklıklara, iş akdi ile
veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesini hazırlama
yükümlülüğü getirilmiş olup, bu kapsamda, 1 Mayıs 2009 tarihine kadar “İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi”
oluşturulacaktır.

BÖLÜM III -Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve gelişmeler basın, medya, internet ve özel durum
açıklamalarıyla menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Örneğin; toplu iş görüşmelerindeki önemli
gelişmeler şirket internet sitesinde yayınlanmakta ve ayrıca elektronik posta yoluyla da çalışanlara iletilmektedir. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret
yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme usul
ve esasları oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler insan kaynakları birimince sorunsuz olarak yerine
getirilmektedir. 

Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda şikayet intikal etmemiştir.   

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, öncelikle “insan odaklılık” ve “güven kurumu” olma niteliğindeki değişmez değerleri çerçevesinde
ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, değer ifade eden bir güven
kurumu olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, mal ve hizmet pazarlanmasında ve satışında müşteri
memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla
hareket edilerek karşılanmaktadır. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile
yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. 
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17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara
yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak
algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Şirketimizde sürdürülen
çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak
sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu

18.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde aşağıda isimleri belirtilen 7
üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 icracı 5 icracı olmayan üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleriʼnde öngörülen bağımsızlık kriterlerini taşıyan üye bulunmamaktadır. 

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin isim ve görevleri;

Adı ve Soyadı Görevi
Teoman Yenigün Başkan
Aziz Sedat Tosyalı Başkan Vekili
Mahmut Ekrem Barlas (**)Üye
Özgün Çınar (*) Üye
Mehmet Ali Kara Üye
İbrahim Babayiğit  (*) Üye
Dr.Yıldırım Teoman Üye

(*) Denetim Komitesi Üyesi
(**)Şirket Pazarlama / Satış Başkan Yardımcısı 

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanmasını
veya sınırlandırılmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında
başka bir görev veya görevler almaları belirli kurallara bağlanmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve
geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilmekte, SPKʼnun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2
maddesinde belirtilen suçlara teşebbüs ya da iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar yönetim kuruluna aday
gösterilmemektedir. Yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca, mali tablo ve raporları okuma ve analiz edebilme,
şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler
hakkında temel bilgiye sahip olması ve yönetim kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına
katılma olanağına ve kararlılığına sahip olması gibi asgari nitelikler de aranmaktadır. Ancak, bunlara ilişkin
esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu “Türkiye ve çevre ülkelerde gerçekleştirilecek yatırım ve işbirliği girişimleri ile  yurt içinde ve
bölgemizde lider, cirosunun % 48ʼini yurtdışı faaliyetlerden sağlayan, hissedarlarına değer yaratmayı ve karlı
büyümeyi sürdürerek uluslararası bir cam ambalaj tedarikçisi olmak” olarak belirlenmiş ve bu husus yıllık faaliyet
raporlarımızda kamuya açıklanmıştır. Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefler yönetim kurulu
tarafından onaylanmaktadır. Söz konusu stratejik hedefler şirketimiz yöneticilerinin katılımıyla her yıl yapılan
“stratejik plan” toplantılarında ileriye dönük üç yılı kapsayacak şekilde oluşturulmakta ve uygulamaya
konulmadan önce de yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin aylık faaliyetlerini
(satış, üretim, stok, çalışan sayısı ve kar-zarar vb. durumlarını) ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve
değerlendirmektedir.
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21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri Ana Şirket Yönetim Kuruluʼna bağlı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve İç
Denetim Başkanlığı bünyesinde kurulan Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü; grup faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini,
önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının
geliştirilmesini hedeflemektedir. Grup bazında etkin bir risk yönetimi uygulanması için “Şişecam Topluluğu Risk
Yönetmeliği” ve “Risk Politikaları” 2007 yılında yürürlüğe girmiş, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Grup
genelinde maruz kalınabilecek potansiyel riskleri tanımlayan Risk Kataloğuʼnun hazırlanması konusunda yapılan
çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, şirket içi yönetmelik ve
prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, Ana Şirket Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki İç
Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve Yönetim Kuruluʼna
raporlanmaktadır.  

22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinin 15-24 maddelerinde
düzenlenmiştir. Şirketin idaresi veya dışarıya karşı temsili, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyarınca, ortaklar arasından seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, her genel kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan
vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden
seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa,
yönetim kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.Yönetim kurulunun
toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili
yerine getirir. 

Ancak, toplantı günü yönetim kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya şirket
genel müdür ve müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının şirkette görev yüklenmelerine de karar
verebilir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemleri şirketimiz ihtiyaçları, ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmeler dikkate
alınarak belirlenmektedir. Dönem içinde 25 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantılara davet, en seri
haberleşme vasıtası olan telefon ve yazışma aracığıyla yapılmakta olup, toplantı gündem ve dokümanları
toplantı tarihinden en az bir hafta önce yönetim kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplantılara fiilen katılım
sağlanmaktadır. 

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte yönetim kurulu başkanına bağlı bir sekreterya
bulunmamaktadır. Ancak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen iş ve
işlemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli şirketimiz personelleri tarafından
sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 

24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu (TTK)ʻnun 334 ve 335. maddeleri uyarınca
izin verilmiştir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.
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25. Etik Kurallar 

Şirketimiz faaliyetlerini güçlü, yekvucut, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, atılımcı
özelliklere uygun olarak sürdürmeyi benimsemiştir. Ayrıca, “İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği”nde
çalışanlara yönelik kurallar belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlara yönelik olarak belirlenen
kuralları; şirket tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak bütün yönetmelik, prosedür, tamim ve talimatlara uymak,
çalışanları birbirleriyle ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde olduğu gibi, özel yaşantılarında da şirketin onuruna
yakışır bir biçimde davranmak, çalışanların Şirket faaliyet ve gelişmeleri, şirket politikaları, yeni yatırımlar, yeni
projeler ve personel işlemleri ile ilgili olarak edindiği  bilgileri,  şirket  müşterileri,  firmalar  veya  diğer  özel veya
tüzel   kişilerle  ilgili  olarak  görevi  gereği  edindiği  sırları saklamak, çalışanların “Tacir”, “Esnaf” ve  “Serbest
Meslek Erbabı” sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunmamak şeklinde özetlemek mümkündür. 

26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla, icrada görevi olmayan iki
üyeden oluşan “Denetimden Sorumlu Komite” kurulmuştur. Bu komitede SPKʼnun Kurumsal Yönetim İlkeleriʼnde
öngörülen nitelikte bağımsız üye bulunmamaktadır. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve şirketin finansal ve
operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüş standartlara göre denetlemektedir. 

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her
yıl genel kurulca saptanmaktadır.

Şirketimizin 24/04/2008 tarihinde yapılan 2007 yılı Genel Kurul Toplantısıʼnda Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen
aylık huzur hakları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte,  üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı
altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
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Anadolu Cam Sanayii A.Ş. İletişim Bilgileri

Yönetim ve Satış Merkezi

İş Kuleleri Kule – 3 Kat (18 – 20) 34330 
4.Levent – İstanbul
Tel :   (212) 350 50 50
Fax :   (212) 350 57 57

www.anadolucam.com.tr

Topkapı Fabrikası

Maltepe Davutpaşa Cd. No:42 34010
Topkapı – İstanbul
Tel :   (212) 459 52 00
Fax :   (212) 459 56 00

Mersin Fabrikası

Tekke Yolu Civarı P.K. 612 33004
Mersin
Tel :   (324) 241 70 70
Fax :   (324) 454 01 73
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  GÜNDEM

1- Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanıʼna Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

2- Şirketimizin 2008 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi

Raporunun Okunması,

3- 2008 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

4- 2008 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

5- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,

6- Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kʼnın 334 ve 335. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

9- Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 

10-Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 


