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2005 Y�l�n�n 
Önemli Gelimeleri
irketimiz, May�s  2005�te üretimde do¤algaz kullanmaya balam�
ve Mersin yöresinde do¤algaz kullan�m�na geçen ilk s�nai kurulu
olmutur.

iecam kurulular�ndan Cami Elektrik Üretim A.. taraf�ndan
gerçekletirilmekte olan Kojenerasyon Tesisi yat�r�m program�na
uygun olarak devam etmektedir. Bu projenin 2006 y�l� sonunda
devreye al�nmas�yla, Soda Fabrikam�z bu irketten sat�n alaca¤�
buhar� kullanarak maliyetlerini aa¤�ya çekmeyi planlamaktad�r.

irketimiz, bölgemizde artan soda ihtiyac�n� kar�lamak amac�yla
üretim kapasitemizi %15 oran�nda art�rmaya yönelik tevsi
yat�r�m�na balam�t�r.

Soda üretim kapasitemizin art�r�lmas�na yönelik olarak yurtd��nda
tesis sat�nal�nmas� çal�malar� 2005 y�l�nda da sürdürülmütür.

Krom Kimyasallar� alan�nda en önemli pazarlardan biri olan
�talya�n�n yerel firmalar�ndan Cromital S.p.A ile % 50 ortakl�¤�m�z
Temmuz 2005�de gerçekletirilmitir.

Krom Fabrikas��nda üretim maliyetlerinde tasarruf sa¤lay�p
verimlili¤i art�racak olan f�r�nlarda verim art�� projesi, her iki f�r�nda
da devreye al�nm�t�r.

Üçlü Sorumluluk uygulamas� kapsam�nda Kromsan Fabrikam�z
Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i taraf�ndan düzenlenen Üçlü
Sorumluluk yar�mas�nda 2005 y�l� Proje Ödüllerinden birini
kazanm�t�r.

irketimiz, Avusturya�da kurulu Solvay iecam Holding A.G.�deki
pay�n�,  EBRD�ye ait 24 hisseyi 15 Nisan 2005 tarihinde sat�n alarak
%19,13�den % 21,44�e yükseltmitir.
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UFRS'ye Göre Haz�rlanm� Özet Konsolide Bilançolar*

2005 2004
YTL USD YTL USD

Dönen Varl�klar 136 101 93 69
Duran Varl�klar 358 267 364 271
Aktif Toplam� 495 369 457 341
K�sa Vadeli Yabanc� Kaynaklar 68 51 46 34
Uzun Vadeli Yabanc� Kaynaklar 61 45 59 44
Az�nl�k Paylar� - 0
Özkaynaklar 366 273 351 262
Pasif Toplam� 495 369 457 341

UFRS'ye Göre Haz�rlanm� Özet Konsolide Gelir Tablolar�*

2005 2004
YTL USD YTL USD

Net Sat�lar 335 250 307 229
Sat�lar�n Maliyeti 278 208 274 205
Brüt Kâr 57 43 32 24
Faaliyet Giderleri 45 34 45 34
Faaliyet Kâr� 12 9 (13) (10)
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 16 12 20 15
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar 10 7 6 5
Finansman Giderleri 3 2 9 7
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kâr/(Zarar) 16 12 (9) (6)
Parasal Kazanç - - 12 9
Vergi Öncesi ve Parasal Kazanç  Sonras� Kâr/(Zarar) 16 12 3 2
Türk Vergi Mevzuat�'na Göre Vergi Kar�l�¤� (1) - - -
UMS 12'ye Göre Ertelenmi Vergi Kar�l�¤� (2) (2) (2) (1)
Az�nl�k Paylar� - - - -
Net Kâr/(Zarar�) 13 10 1 1
Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) 18 14 12 9
Amortismanlar 26 19 26 19
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 44 33 38 28
�letme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 37 27 17 12
Net Finansal Borçlar (42) (32) (13) (10)
Hisse Ba�na Kâr (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden) 0.203 0.015

Finansal Rasyolar

2005 2004
Dönen Varl�klar/K�sa Vadeli Yabanc� Kaynaklar 2,01 2,01
Yabanc� Kaynaklar Toplam�/Aktif Toplam� 0,26 0,23
Yabanc� Kaynaklar Toplam�/(Özkayn.+Az�nl�k Paylar�) 0,35 0,30
Net Finansal Borçlar/Aktif Toplam� -0,09 -0,03
Brüt Kâr/ Net Sat�lar 0,17 0,11
Faaliyet Kâr�/ Net Sat�lar 0,04 -0,04
FVÖK/Net Sat�lar 0,05 0,04
FAVÖK/ Net Sat�lar 0,13 0,12
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar -0,12 -0,04

* Tutarlar, Türk Paras�n�n 31 Aral�k 2005�deki sat�n alma gücü ile, Milyon YTL ve Milyon USD olarak ifade edilmitir.
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YÖNET�M KURULU

Bakan Dr. Tevfik Ate KUT 18.04.2005-18.04.2008

Bakan Vekili Dilek Çaml� 18.04.2005-18.04.2008

Üye  Mehmet Nur Atukalp  18.04.2005-18.04.2008

Üye Ufuk Ersoy 18.04.2005-18.04.2008

Üye Mehmet Ali Kara 18.04.2005-18.04.2008

Üye Mehmet �hsan Orhon 18.04.2005-18.04.2008

Üye �nci Y�lmaz 18.04.2005-18.04.2008

DENET�M KURULU

Denetçi Mehmet Alphan 18.04.2005-10.04.2006
Denetçi Y�lmaz Mete 18.04.2005-10.04.2006

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve irket Ana Sözlemesi ile
belirlenmitir.

YÖNET�C�LER

Atilla D�D�N (*) Üretim Bakan Yard�mc�s� (Genel Müdür)

Mehmet Nur ATUKALP Pazarlama  ve Sat� Bakan Yard�mc�s�

Mehmet �hsan ORHON �nsan ve Finans Kaynaklar� Bakan Yard�mc�s� 

Ayhan YILMAZ  (*) Krom Fabrikas� Müdürü

Hidayet ÖZDEM�R (*) Soda Fabrikas� Müdürü

(*) 01 ubat 2006 tarihi itibariyle Atilla Didin Grup Bakan Dan�manl�¤� kadrosuna, Ayhan Y�lmaz Genel Müdürlük
kadrosuna ve  Hidayet Özdemir Genel Müdür Yard�mc�l�¤� kadrosuna  atanm�t�r.



Say�n Ortaklar�m�z ;

37�inci faaliyet y�l�n� tamamlayan Soda Sanayii A..�nin 01.01.2005-31.12.2005 dönemi faaliyetleri hakk�nda Sermaye
Piyasas� Kurulu�nun Seri: XI, No: 25 Tebli¤ ve bu Tebli¤�in Geçici 1�inci maddesi  uyar�nca kabul edilen Uluslararas�
Finansal Raporlama Standartlar� çerçevesinde haz�rlanm� bulunan konsolide mali tablolar�n� inceleme  ve onay�n�za
sunar�z.

irketimiz, Türkiye ie ve Cam Fabrikalar� A.. Kimyasallar Grubu içinde yer almaktad�r. Kuruluumuz Ülke
ekonomisinin güçlenmesine olan katk�s�n� art�rmak üzere üstlendi¤i görev ve sorumluluklar�n� 2005 y�l�nda da her
zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermi ve ülkemizde yaanan tüm olumsuzluklara kar�n 37�inci faaliyet
y�l�n� da baar�yla tamamlam�t�r.

Dünya�da ve Türkiye�de 2005 ve 2006 Y�llar� Gelimeleri ve Beklentileri

2005 terör ve do¤al afetlerin iz b�rakt�¤�, ekonomide ise dengelerin korundu¤u bir y�l olmutur.

2001 y�l�nda yaanan durgunlu¤u ABD ekonomisindeki bütçe aç�¤� ve carî aç�¤a dayal� canl�l�kla aan dünya ekonomisi,
büyüme ve ticaret temposunu 2005�de de sürdürmütür. ABD ekonomisinin %3.5�luk büyümesine kar�n Çin ve
Hindistan��n yüksek düzeydeki h�zl� büyümesi devam etmi, bu da enerji ve metal piyasalar�ndaki talep bask�s�n�
korumutur. K� koullar�n�n a¤�r geçmesi ve Irak, �ran gibi üretim bölgelerinde yaanan istikrars�zl�k petrol fiyatlar�n�
70 $��n üzerine ta�m�t�r. Rusya gibi birincil enerji ihracatç�s� ülkelerin ödemeler dengesi bu sayede h�zl� bir iyileme
göstermitir. Japonya�da k�smi bir canlanma balam�, ancak Avrupa ekonomileri küresel büyüme performans�n�n
alt�nda kalm�t�r.

ABD aç�klar� kontrol etmek ve enflasyonist bask�lar� gidermek amac�yla faiz hadlerini % 4.5�a kadar artt�rm�,
dolay�s�yla dolar de¤erlenmitir. Buna ra¤men uluslararas� likidite bollu¤u devam etmi, gelimekte olan ülkeler düük
faizle d� kaynak ihtiyac�n� rahatl�kla kar�layabilmilerdir. Dünya Ticaret Örgütü Hong Kong toplant�s�, gelimi ve
gelimekte olan ülkeler aras�nda tar�m sübvansiyonlar� tart�malar� ile geçmi ve henüz bir sonuca var�lamam�t�r.

Siyasi aç�dan 2005�in kayda de¤er gelimeleri öyle özetlenebilir: Latin Amerika�da sol hükümetler iba� yaparken,
�ran�da muhafazakar Mahmud Ahmedinecad cumhurbakan� seçilmitir. Irak�da ABD müdahalesi sonras�nda ilk
seçimler gerçekletirilerek Celal Talabani devlet bakanl�¤�na gelirken, KKTC�de M. Ali Talat 2. cumhurbakan�,
Almanya�da Angela Merkel ilk kad�n babakan olmutur. Londra ve M�s�r�daki terörist sald�r�lar, Pakistan depremi, New
Orleans�da yaanan Katrina kas�rgas� ve Paris�teki göçmen isyan� di¤er önemli olaylard�r.

2006 y�l�nda beklentiler, özellikle petrol fiyatlar�n�n tehdidi alt�ndad�r. ABD-�ran gerginli¤i, Irak rezervlerinin
kullan�lamamas�, Rusya�n�n bask�c� yakla�mlar�, Çin ve Hindistan��n yükselen enerji talebi bu tehditi besleyen
olgulard�r. ABD�nin faizleri daha da yükselterek uluslararas� fonlar� daraltmas�, siyasi istikrars�zl�k ve terör, AB
ekonomilerinde sosyal güvenlik sistemine dair endieler, tüm dünyada yükselen varl�k fiyatlar�n�n bask�s� potansiyel
risklerdir.

Türkiye ise büyüme, enflasyon ve faizlerin düürülmesi, bütçe disiplini, ihracat, borçlar�n döndürülmesi, yabanc�
sermaye, özelletirme gibi alanlarda baar�l� bir y�l� geride b�rakm�t�r.

2005 y�l�na paras�ndan alt� s�f�r atarak Yeni Türk Liras��yla (YTL) giren Türkiye s�k� para ve maliye politikalar�n�
sürdürerek enflasyonu TÜFE�de % 7.72,  ÜFE�de ise % 2.66�ya düürmütür. Faizlerdeki düme sürmü, borsa yükselmi
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ve bütçede faiz d�� fazla hedefi gerçekletirilmitir. �malat sanayii kapasite kullan�m oran� % 80.6 olmu, s�nai üretim
% 8.7 artm�t�r. Tekstil ve haz�r giyim sektörleri s�k�nt� içindeyken, di¤er sektörler 2005�i baar�l� geçirmitir. Türkiye
ekonomisinde 15 çeyrektir kesintisiz devam eden büyüme 2005 y�l�nda % 7.6 olarak gerçeklemitir. Özellikle kamu
yat�r�m harcamalar�n�n darald�¤�, buna kar�n özel sektör tüketim ve yat�r�m harcamalar�n�n artt�¤� 2005 y�l�nda, genelde
sanayii ve özellikle de inaat sektöründeki canlanma büyümenin lokomotifi olmutur. Canlanan iç talep ticareti
desteklemi, tar�msal üretim olumlu hava koullar� nedeniyle artm�, turizm geliri yükselmitir.

�hracat�n 73, ithalat�n 116 milyar dolara ulat�¤� 2005 y�l�nda d� ticaret aç�¤� da % 25 büyüyerek 43 milyar dolar
olmutur. YTL�nin de¤erlenmesi, petrol fiyatlar�ndaki t�rmanma ve nispi olarak ucuzlayan ithalat bu aç�¤�n temel
nedenleridir. Buna kar�n uluslararas� likidite bollu¤u s�cak para giriini art�rm�, bu da 22.9 milyar dolarl�k cari aç�¤�n
finansman�n� sa¤lam�t�r. Özelletirmede ciddi mesafeler al�nm�, Tüpra, Telekom, Ere¤li�nin özelletirmesi
gerçekletirilmitir. Do¤rudan yabanc� sermaye girii 10 milyar $�a yaklam�t�r. Ekonomide sa¤lanan gelimelere ve
yat�r�m art��na ra¤men istihdam sorunu çözülememitir. Yayg�n kay�t d��l�k devam etmitir. Sosyal güvenlik
harcamalar� bütçede kal�c� yüklere dönümütür. Bunlarla beraber di¤er yap�sal sorunlar�n çözümü de gelecek y�llara
kalm�t�r.

Aral�k 2004 y�l�nda takvime ba¤lanan tam üyelik müzakere süreci Ekim 2005 tarihinde fiilen balat�lm�t�r. Yine 2005
y�l�nda sonlanan stand-by anlamas� yinelenerek uluslararas� finansal piyasalarda güven tazelenmitir. Bütçe disiplini
sayesinde hem konsolide borçlar�n, hem de bütçe aç�klar�n�n milli gelire oran� Maastrich kriterlerinin (% 60 ve % 3)
alt�na çekilmitir. Ayr�ca, siyasi iktidar Türkiye�nin komular�yla olan siyasi ve ticari faaliyetlerini gelitirmede de aktif
olmu ve kar�l�kl� güven ortam�n�n olumas�nda önemli mesafeler katetmitir. Uluslararas� ilikilerde sa¤lanan bu
baar�lar önümüzdeki y�llarda Türkiye�nin ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki gelimesini h�zland�racakt�r. 

Merkez Bankas� yeni y�lda Enflasyon Hedeflemesi program�n� uygulamaya koymu, y�l sonu enflasyon hedefini % 5
olarak belirlemitir. Büyümenin de ayn� düzeyde gerçeklemesi beklenmektedir. 

Elde edilen ekonomik baar�lar�n kal�c� olmas� ve 2006 y�l�nda da sürdürülmesi bir yandan kamunun yap�sal
dönüümleri gerçekletirme baar�s�na, bir yandan da sanayicinin rekabet gücünü pekitirmesine ba¤l� olacakt�r. Enerji
fiyatlar�, uluslararas� likidite, siyasi istikrars�zl�k gibi d�sal riskler d��nda, ücret, vergi, primler gibi rekabet gücünü
belirleyen yasal düzenlemeler ve yat�r�m/üretim ortam�n� iyiletirecek yap�sal dönüümler, verimlilik çal�malar� kadar
belirleyici olacakt�r. 

Ülkemizin önde gelen sanayi kuruluu iecam Toplulu¤u, 2005 y�l�n� da yüksek bir performansla kapatm�t�r. Halka
aç�k irketlerin hisseleri ve irket de¤erleri yükselmitir. Toplulu¤umuz yurt içinde ve yurt d��nda a¤�rl�kl� olarak
Bulgaristan ve Rusya�da düzcam, cam ev eyas� ve cam ambalaj yat�r�mlar�na balam�, yat�r�m� tamamlanan üretim
tesislerini iletmeye alarak üretimini, sat�lar�n� ve kâr�n� artt�rm�t�r. Uluslararas� bir nitelik kazanan cam üretimi de 2.2
milyon ton düzeyine ulam�t�r. Kimya sektöründe de ilk kez yurtd��nda bir üretim tesisi ortakl�¤� gerçekletirilerek bu
yönde bir ad�m at�lm�t�r. 2006 y�l�nda da büyümeye ve gelimeye yönelik sabit sermaye yat�r�mlar�n� h�zla
gerçekletirecek olan Toplulu¤umuz, sat�n alma ve ibirli¤i f�rsatlar�n� da de¤erlendirerek hayati co¤rafyas�nda lider bir
kurulu olma iddias�n� devam ettirecektir.

2005 Y�l� Faaliyetlerimiz

Soda ürünleri ve krom kimyasallar�nda, 2005 y�l�nda gerek  pazarda yaanan talep art�lar� gerekse yükselen enerji
maliyetleri ve navlun fiyatlar�n�n etkisiyle fiyat art�lar� gerçeklemitir. 2005 y�l�nda yurt içi ve yurtd�� pazarlar�m�zda
baar�l� bir performans sa¤lanm�t�r.

Her iki fabrikam�zda üretken bak�m uygulamalar� ile tam kapasite çal��lm� olup, girdi kullan�m verimlilikleri artarken,
do¤algaza geçile maliyette önemli tasarruflar gerçekletirilmitir.

SODA SANAY�� A..
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2005 Y�l�nda ortak oldu¤umuz, �talya�da kurulu, Cromital S.p.A irketinin üretimleri art�r�larak,  krom kimyasallar�
sektöründe bölgedeki etkinli¤imiz artt�r�lm�t�r.

Son Üç Y�lda Da¤�t�lan Temettü Oranlar�

2002 y�l� için %10 oran�nda temettü da¤�t�lm�t�r. 2003 ve 2004 y�llar�nda temettü da¤�t�lmam�t�r.

Yat�r�mlar�m�z

Dünya soda ve krom kimyasallar� pazarlar�nda önemli bir yeri olan irketimiz, rekabet gücünü art�rarak pazar pay�n�
yükseltmek amac�yla maliyet düürme, modernizasyon ve darbo¤az giderme yat�r�mlar�na 2005 y�l�nda da a¤�rl�k
vermitir. Çevre ile ilgili yat�r�mlar�m�z da ayn� titizlikle sürdürülmektedir.

Soda Sanayii A.. Soda Fabrikas� dünya soda  pazar�nda yaanan olumlu gelimelere ek olarak bulundu¤u bölgede cam
bata olmak üzere soda tüketen sektörlerdeki büyüme e¤iliminin global talep ortalamas�n�n üzerine ç�kmas� neticesinde
mevcut üretim tesisinin kapasitesini yüzde 15 oran�nda artt�racak yat�r�m� uygulamaya koymutur. Yat�r�m�n 2006 senesi
sonunda sonuçland�r�lmas� beklenmektedir.

Soda Sanayii A.. üretim maliyetlerinde tasarruf sa¤lamaya yönelik olarak fuel oil kullan�m�na son vererek, 13 May�s
2005 tarihinden itibaren üretimde do¤algaz kullan�m�na geçmi ve Mersin�de do¤algaz kullanmaya balayan  ilk s�nai
kurulu olmutur. Do¤algaz kullan�m� ile fuel oil�e k�yasla daha düük üretim maliyetine ulat�¤� gibi; bu temiz yak�t�n
kullan�m� tesis ve yöre halk� için de olumluluk yaratm�t�r.

Do¤algaza geçi ile beraber, buhar ve enerji tedarik plan�m�z�n ikinci ad�m�n� oluturan ve iecam kurulular�ndan
Cami Elektrik Üretim A.. taraf�ndan yürütülen kojenerasyon tesisi yat�r�m�n�n, 2006 y�l� sonunda devreye al�nmas�
hedeflenmektedir. Soda Fabrikas� buhar ve enerji gereksinimini bu tesisten sa¤layarak, ilave olumluluk yaratmay�
hedeflemektedir. Projeye, Avrupa Yat�r�m Bankas� kaynaklar�ndan,  Türkiye�de ilk kez do¤rudan kredi sa¤lanm�t�r.

Kromsan, gelimelere ba¤l� olarak pazarlar�nda konumunu güçlendirmeyi sürdürmütür. Dünyan�n en önemli deri
kimyasallar� pazarlar�ndan biri olan Çin�de, ürün ve servis kalitemizle etkinli¤imiz art�r�lm�t�r.

Di¤er önemli bir deri kimyasal� pazar� olan �talya�da, yerel üretici Cromital S.p.A ile öngörülen yüzde 50 ortakl�k, 
8 Temmuz 2005�de tamamlanm�t�r. irketin sat�lar�, ortakl�¤� izleyen dönemde önemli ölçüde art�r�lm�t�r.
Önümüzdeki dönemde bu pazardaki etkinli¤imizin daha da gelitirilmesi hedeflenmektedir.

Kromsan Fabrikas�nda üretim maliyetlerinde tasarruf sa¤lay�p verimlili¤i art�racak olan f�r�nlarda verim art�� projesi,
her iki f�r�nda da devreye al�nm� ve beklenen olumlu sonuçlara ula�lm�t�r.  Bu projenin sa¤lad�¤� ana ürün art��n�n
türevlerde de¤erlendirilmesi amac�yla, bazik krom sülfat kapasite art� projemiz uygulamaya al�nm�t�r. Ayr�ca bu proje
iecam Toplulu¤unca düzenlenen "1. Kalite Ödülleri" yar�mas�nda 1�incili¤e lay�k görülmütür.

Çevre-Sa¤l�k-Güvenlik

"Tüm faaliyetlerini, çevreyi ve çal�anlar�n�n, müterilerinin ve yak�n çevresinin sa¤l�k ve güvenli¤ini
gözetecek ekilde yönetmeyi taahhüt eder." eklinde belirlenen  "Sa¤l�k  Emniyet Çevre" politikas�n�n
gereklerini yerine getirmek amac� ile, Üçlü Sorumluluk uygulamas�n�n en önemli ö¤eleri aras�nda
olan, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18000 � Sa¤l�¤� ve Güvenli¤i Yönetim 

Çevre

Kimya Sanayii

Güvenlik

�nsan
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Sistemleri "Entegre Yönetim Sistemi" olarak kurulmutur. Yak�n dönem içinde belgelendirilmesi hedeflenen bu
Yönetim Sisteminin baar� ile uygulanmas�, çevre duyarl�l�¤�na ve insan sa¤l�¤�na verdi¤imiz öncelik ve önemin bir
göstergesidir. Ayr�ca irketimiz sürdürmekte oldu¤u tüm faaliyetlerini benimsenen effafl�k ilkesi do¤rultusunda,
kamuoyu ile paylamaktad�r. �lgili tüm taraflar�n do¤ru bir ekilde bilgilendirilmesi için de çaba harcanmaktad�r. Bu
ba¤lamda, özellikle yak�n yöre halk� ve her seviyede e¤itim gören gençlerimiz ile iletiimi ve dayan�may� güçlendirmek
için çeitli etkinlikler düzenlenmekte veya yap�lan etkinliklere katk� sa¤lanmaktad�r. 

Üçlü Sorumluluk kapsam�nda, yo¤un çabalar�m�zla gerçekletirdi¤imiz çal�malar�m�z, Türkiye Kimya Sanayicileri
Derne¤i taraf�ndan düzenlenmekte olan Üçlü Sorumluluk Ödül Yar�mas��nda Proje Dal�nda ödüle lay�k görülmü  ve
2005 y�l� Proje Ödüllerinden biri Soda Sanayii A..�ne verilmitir.
Proje, Avrupa Birli¤i Kimya Sanayicileri derne¤i Cefic taraf�ndan düzenlenen yar�maya da kat�lmaktad�r.

Elde edilen bu baar�lar, Soda Sanayii A..�nde; çevrenin ve insan sa¤l�¤�n�n korunarak gelitirilmesine odaklanm�
çal�malar�m�z� daha ileri noktalara ta�mak için önemli bir güç sa¤lamaktad�r. Soda Sanayii A.., Üçlü Sorumluluk�un
yol gösterici kurallar� do¤rultusunda faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir.

�nsan Kaynaklar� Faaliyetlerimiz 

irketimizde 2005 y�l� sonu itibariyle ;
436 ayl�k ücretli personel, 500 saat ücretli personel olmak üzere toplam 936 kii çal�maktad�r.
Ayl�k ve saat ücretli personelimizin geçmi y�llarda oldu¤u gibi belirlenen, ücret ve sosyal yard�mlar�n�n ödenmesine
devam edilmi, ayr�ca;
� Personel seçme yerletirme, ücretlendirme ve oryantasyon uygulamalar�,
� Ayl�k Saat Ücretli Performans De¤erlendirme Sistem uygulamalar� ve sonuçlar�n de¤erlendirilmesi,
� Kariyer Planlama Sistem uygulamalar�n�n sonuçlar�na ba¤l� olarak Organizasyonel Yedekleme Planlar�n�n

ç�kar�lmas�,
� E¤itim ihtiyaçlar�n�n tespiti ve e¤itim planlamas�,e¤itim etkinli¤inin ölçülmesi,
� Çal�an Memnuniyeti Anketi 

gibi di¤er �nsan Kaynaklar� faaliyetleri de yerine getirilmitir.

Arat�rma ve Gelitirme Faaliyetleri

Sodyum bikromat üretiminde verim artt�r�c� yeni bir teknolojinin ilk aamas� 2005 y�l�nda devreye al�nm�t�r.
Teknolojinin kullan�lmas� ile ilave hammadde ve enerji kullanmaks�z�n üretim kapasitesi yükselmi, marjinal ve s�nai
maliyet önemli ölçüde dümütür.

Soda ve krom bileikleri üretiminde maliyet düürücü ve kalite yükseltici çal�malar devam etmektedir.

SODA SANAY�� A..
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KURUMSAL YÖNET�M UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Beyan�
Bu beyan, Sermaye Piyasas� Mevzuat�, irket Esas Sözlemesi ve Sermaye Piyasas� Kurulu Kurumsal Yönetim

�lkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; irket pay ve menfaat sahipleri ile ilikilerin

düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona ba¤l� olarak çal�an komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluklar�n�n

belirlenmesi konular�nda, Soda Sanayii Anonim irketi (Soda A..)�nin aa¤�da belirtilen sorumluluklar�n� ifade

etmektedir.

Bir iecam Toplulu¤u ve Türkiye � Bankas� Kuruluu olarak 1969 y�l�nda kurulan Soda A.., Soda Ürünleri ve Krom

Kimyasallar� Sektörlerinde etkinlik göstermektedir.  Soda A.., Mersin�deki Soda Fabrikas�nda üretti¤i ve 1997 y�l�nda

üretim orta¤� oldu¤u Bulgaristan�daki Solvay Sodi Fabrikas��ndan sa¤lad�¤� a¤�r ve hafif soda, rafine sodyum

bikarbonat��n yan� s�ra kendi üretti¤i sodyum silikat ürünlerini, yurtiçi ve yurtd��nda, bata cam, tekstil, deterjan, kimya,

g�da ve yem olmak üzere birçok sanayi sektörünün kullan�m�na sunmaktad�r.

Krom Kimyasallar� alan�nda da dünyan�n say�l� üreticileri aras�nda bulunan Soda A.., sodyum bikromat, bazik krom

sülfat, kromik as�t, sodyum sülfür ve sodyum sülfat ürünlerini, yurtiçi ve yurtd��nda deri, a¤aç emprenye, kimya ve ka¤�t

gibi önemli sanayi sektörlerinin hizmetine sunmaktad�r. 

Soda A.., Soda sektöründe dünyan�n en büyük ilk on, Avrupa�n�n ise en büyük ilk be tedarikçisi aras�nda yer al�rken,

Krom Kimyasallar� alan�nda da dünyan�n say�l� üreticileri aras�nda bulunmaktad�r. Bu konumu gere¤i olarak, yönetim

anlay��n�, eitlik, effafl�k, hesap verebilirlik ve sorumluluk  ilkeleri üzerine kurmutur. Soda A.. bugün ulat�¤�

boyutlarla, ihtisaslamas� ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahas�nda Avrupa�n�n ve Dünyan�n seçkin üreticileri

aras�nda bulunmas�, üstlenmi oldu¤u bu yönetim anlay��n�n en aç�k kan�t�d�r. 

Soda A.., verim art�� ve maliyet düüünde süreklili¤e büyük önem vermekte ve bu hedeflerini modernizasyon ve Ar-

Ge yat�r�mlar�yla destekleyerek gerçekletirmektedir.

Çevre ve çal�an sa¤l�¤� konusunda da üst düzey duyarl�l�¤a sahip olan Soda A.., bu konudaki etkinliklerini, gelimi

ülkelerin kimya sektörlerince gönüllülük esas�na dayal� olarak uygulanan Üçlü Sorumluluk Sistemi kapsam�nda

yürütmektedir.

Soda A..�yi bugünlere ta�yan ça¤da yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallama düzeyi, pazara ve Ar-

Ge�ye odakl�l�k, büyüme, verimlilik art��, ürün ve servis kalitesi gibi hususlar, gelece¤in daha güçlü Soda A..�sinin

temel dayanaklar�n� oluturmaktad�r. Soda A.., kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek bu konumunu daha da

güçlendirmeyi hedeflemektedir.

irketimiz 31.12.2005 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve

menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükleri  eksiksiz olarak yerine getirmitir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar�n�n

geniletilmesi amac�na yönelik olarak oluturulan, www.sodakrom.com.tr adresindeki  "Yat�r�mc� �likileri" bölümü

güncel tutularak yat�r�mc�lar�n bilgilendirilmesine devam edilmi ve  risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek

amac�yla alt yap�, bilgilendirme ve e¤itim çal�malar�na devam edilmitir. Bu kapsamda yap�lan çal�malar�n detay�

raporumuzun ilgili bölümlerinde aa¤�da sunulmutur.

http://www.sodakrom.com.tr
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BÖLÜM I 
PAY SAH�PLER� 

2. Pay Sahipleri �le �likiler Birimi
Türk Ticaret Mevzuat�, Sermaye Piyasas� Mevzuat� ve irketimiz Esas Sözlemesi�nde yer alan hüküm ve düzenlemeler
çerçevesinde; pay sahipli¤i haklar�n�n kullan�m�n� kolaylat�rmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, irketimiz
bünyesindeki birimlerce bugüne kadar eksiksiz olarak yerine getirilmitir.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen bal�ca faaliyetler;
a) irketimiz ile ilgili kamuya aç�klanmam�, gizli ve ticari s�r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin

irket ile ilgili sözlü ve yaz�l� bilgi taleplerinin kar�lanmas�,
b) Genel kurul toplant�s�n�n yürürlükteki mevzuata, esas sözlemeye ve di¤er irket içi düzenlemelere uygun olarak

yap�lmas�,
c) Genel kurul toplant�s�nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar�n haz�rlanmas�,
d) Oylama sonuçlar�n�n kayd�n�n tutulmas� ve sonuçlarla ilgili raporlar�n pay sahiplerine yollanmas�,
e) Mevzuat ve irket bilgilendirme politikas� dahil, kamuyu ayd�nlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve

izlenmesi,
f) Pay sahiplerine ilikin kay�tlar�n sa¤l�kl�, güvenli ve güncel olarak tutulmas�.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yap�lan bavurular�n tamam� yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevapland�r�lm�
olup, pay sahipleri ile iletiim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleme ve di¤er irket içi düzenlemelere uygun olarak,
gazete ilanlar�, mektup, telefon ve internet arac�l�¤�yla sa¤lanm�t�r.

Pay sahipleri ile iletiimi sa¤lamakla görevli birim yetkilileri

Ad� ve Soyad�          Görev Ünvan�                           Telefon           e-mail                             
Cihan S�rmatel Grup Mali �ler  Md. 0212 350 35 92 csirmatel@sisecam.com.tr
Bala Zaimo¤lu Finans Kaynaklar� Md. 0212 350 35 94 bzaimoglu@sisecam.com.tr
Ahmet Bayraktaro¤lu Mali �ler Md. 0212 350 36 40 abayraktar@sisecam.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar�n�n Kullan�m�
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklar�n�n geniletilmesi amac�yla her türlü bilgi,
Türkiye çap�nda yay�n yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum aç�klamalar�, irketimiz �nternet sitesinde pay
sahiplerinin bilgisine ve kullan�m�na sunulmaktad�r. Ayr�ca, iletiim bilgileri irket pay sahiplerine mektup, telefon ve
elektronik posta arac�l�¤�yla ulat�r�lmaktad�r.

Dönem içinde herhangi bir yaz�l� bilgi talebi olmam�, ifahi ve telefon arac�l�¤�yla ulaan bilgi talepleri ise, sermaye
art�lar� ve kâr da¤�t�m� konular�nda yo¤unlam� ve bu talepler irket yetkililerince an�nda cevapland�r�lm�t�r. Ayr�ca,
pay sahiplerinin bilgi edinme haklar�n�n geniletilmesi amac�na yönelik olarak, 2004 y�l�n�n ikinci yar�s�ndan itibaren
www.sodakrom.com.tr adresindeki irketimiz internet sitesinde "Yat�r�mc� �likileri" bölümü oluturulmu ve bu bölüm
güncel olarak pay sahiplerinin kullan�m�na sunulmutur.
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Az�nl�k pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi atanmas�n� talep etme haklar� yasal mevzuat ile düzenlenmitir.
Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar genel kuruldan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi
atanmas�n� isteyebilir.

irketimiz esas sözlemesinde özel denetçi atanmas�na ilikin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine
ilikin dönem içerisinde herhangi bir talep olmam�t�r.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 18 Nisan 2005 tarihinde 2004 y�l� ola¤an genel kurul toplant�s� % 84.9 nisapla toplanm�t�r. Genel kurul
toplant�s�na menfaat sahipleri ile bas�n mensuplar� da kat�lm�t�r.

Genel Kurul toplant�lar�na ilikin davet mektuplar�nda;

� Genel kurul gündemi, toplant� yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer alm�,

� Ayr�ca, 2004 y�l�na ait bilanço, gelir tablosu ile ba¤�ms�z denetim raporu özetinin genel kurul toplant�s�ndan en az
15 gün önce irket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulaca¤�,

� Genel kurul toplant�s�na kat�lacak pay sahiplerinin genel kurul toplant�s�ndan en geç bir hafta evvel sahibi
bulunduklar� hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikalar� irket merkezine tevdi ile toplant� giri kart� almalar�,
toplant�da kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kii ortaklar�n vekaletnamelerini SPK�nun Seri:IV,
No:8 Tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak irkete tevdi etmeleri gerekti¤i, belirtilmitir.

Ayr�ca, aç�k adresleri bilinen pay sahiplerine bu bilgiler iadeli taahhütlü mektupla da bildirilmi ve Türkiye çap�nda
yay�n yapan iki gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmitir.

Genel kurul toplant�lar�nda pay sahipleri soru sorma haklar�n� kullanm� ve bu sorular genel kurul toplant�s�nda irket
yetkililerince cevapland�r�lm�t�r. Genel kurul toplant�s�nda pay sahipleri taraf�ndan herhangi bir öneri verilmemitir.

Bölünme, önemli tutarda mal varl�¤� sat�m�, al�m�, kiralanmas� gibi önemli nitelikli kararlar�n genel kurul taraf�ndan
al�nmas� gerekti¤i tabidir. Bununla birlikte bugüne kadar bu yönde bir ihtiyaç do¤mamas� nedeniyle, esas sözlemeye
bu konularda hüküm konulmam�t�r.   

Genel kurul toplant�lar�na kat�l�m� art�rmak amac�yla, genel kurul duyurular�; genel kurul tarihinden en az onbe gün
önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,  Türkiye çap�nda yay�n yapan iki gazetede ve irketimiz internet sitesinde
yay�nlanmakta, adresleri bilinen pay sahiplerine mektup gönderilmek suretiyle de duyurulmaktad�r. Ayr�ca, genel kurul
saatleri, trafik, ula�m ve benzeri çevresel etkenler de dikkate al�narak belirlenmekte ve genel kurullar�n trafi¤in yo¤un
olmad�¤� saatlerde yap�lmas�na özen gösterilmektedir. 

Genel kurullara ilikin tutanaklar 2004 y�l�ndan itibaren irketimizin web sayfas�nda ortaklar�n kullan�m�na sunulmaya
balanm�t�r.

5. Oy Haklar� ve Az�nl�k Haklar�

irketimizde pay sahiplerinin  oy haklar�nda imtiyaz bulunmamaktad�r ve  ortaklar�m�z aras�nda kar�l�kl� itirak içinde
olan irket  yer almamaktad�r.

Ana sözlememiz uyar�nca her pay bir oy hakk� vermektedir.

Pay Sahiplerimiz oy haklar�n� genel kurul toplant�lar�nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi
olmayan üçüncü bir ah�s vas�tas�yla da kullanabilmektedirler.
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Her gerçek kii pay sahibi genel kurulda ancak bir kii taraf�ndan temsil edilmektedir. Tüzel kii pay sahiplerinin birden

fazla kii ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf�ndan oy kullan�lmaktad�r. Oy kullanmaya kimin

yetkili oldu¤u yetki belgesinde gösterilmektedir.

Az�nl�k paylar� yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanmas� irketimiz aç�s�ndan ihtiyari olan birikimli oy

yöntemine esas sözlemede yer verilmemitir.

6. Kâr Da¤�t�m Politikas� ve Kâr Da¤�t�m Zaman�

irketimizin kâr da¤�t�m esaslar�na internet sitemizde de yay�nlanan ana sözlememizde yer verilmi olup pay

sahiplerinin bilgisine sunulmaktad�r.

Kurumsal Yönetim �lkeleri kapsam�nda bir kâr da¤�t�m politikas� benimsenmitir. Buna göre;

irketimiz ana sözlemesinde da¤�t�labilir kârdan Sermaye Piyasas� Kurulu�nca saptanan oran ve miktarda birinci

temettü da¤�t�lmas� esas� benimsenmitir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay�na sundu¤u kâr da¤�t�m teklifleri,

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

b) irketimizin kârl�l�k durumunu,

dikkate alan bir kâr da¤�t�m politikas� kapsam�nda haz�rlanmaktad�r.

Yönetim Kurulumuzca da¤�t�labilir kâr�n en az %30�unun bedelsiz pay eklinde ve/veya nakden da¤�t�lmas�n�n Genel

Kurulumuza teklif edilmesi esas�na dayanan bir kâr da¤�t�m politikas� benimsenmi bulunmaktad�r.

Kârdan pay alma konusunda imtiyazl� hisse bulunmamaktad�r.

Ana sözlememizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çal�anlar�m�za kâr pay� verilmesi

uygulamas� bulunmamaktad�r.

Kâr pay� ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekletirilmitir. Kâr pay� ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen

5. ay�n sonuna kadar olmak üzere en k�sa sürede yap�lmas�na özen gösterilmektedir.

Ana sözlememizde kâr pay� avans� da¤�t�lmas�n� öngören bir düzenleme bulunmamaktad�r.

7. Paylar�n Devri
irketimiz esas sözlemesinde paylar�n devrini k�s�tlayan hükümler bulunmamaktad�r. 

BÖLÜM II
KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK

8. irket Bilgilendirme Politikas�
irketimizin kamuya aç�klanm� bir bilgilendirme politikas� bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar

d��nda, irket faaliyetleri ile ilgili önemli de¤iiklikler ve gelimeler ortaya ç�kt�¤� anda bas�n duyurular�yla aç�klamalar

yap�lmaktad�r. Ayr�ca talep olmas� durumunda, yat�r�mc� ve analistlerin bu kapsamdaki bilgi talepleri, bu hususta görevli

irket yetkililerince kar�lanmaktad�r.

Borsa ile bilgi iletiimi ve koordinasyonu sa¤lamak üzere, Grup Mali �ler Müdürü Cihan S�rmatel, Mali �ler Müdürü

Ahmet Bayraktaro¤lu ve Muhasebe efi Aye Arzu Beler yetkilendirilmitir.
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9. Özel Durum Aç�klamalar�
Dönem içinde, SPK�nun Seri:VIII, No:39 say�l� "Özel Durumlar�n Kamuya Aç�klanmas�na �likin Esaslar Tebli¤i"
kapsam�nda  22 adet özel durum aç�klamas� yap�lm�t�r.

10. irketin �nternet Sitesi ve �çeri¤i
irketimizin www.sodakrom.com.tr adresinde mevcut olan internet sitesinde, aa¤�da belirtilen içerikte "Yat�r�mc�
�likileri" bölümü oluturulmu ve 2004 y�l�n�n ikinci yar�s�ndan itibaren pay ve menfaat sahiplerinin kullan�m�na
sunulmutur.

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

11. Gerçek Kii Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç�klanmas�
irketimizin ortakl�k yap�s� aa¤�daki ekilde olup, irketimizin ortaklar� aras�nda gerçek kii nihai hakim pay sahibi
bulunmamaktad�r.

Pay Oran�
Pay Sahipleri (%)

T.ie ve Cam Fabrikalar� A.. 50,22
Trakya Cam Sanayii A.. 19,45
Anadolu Cam Sanayii A.. 14,24
Cam Pazarlama A.. 0,98
Cami Madencilik A.. 0,04
Anadolu Anonim Türk Sig. ti. 0,02
Anadolu Hayat Emeklilik A.. 0,01
Di¤er 15,04
Toplam 100,00

12. �çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiilerin Duyurulmas�
Yasal bir gereklilik olmamas� ve bugüne kadar bu konunun kamuya aç�klanmas�n� gerektirecek bir durumun olumamas�
nedeniyle, içeriden bilgi ö¤renebilecek durumda olan kiiler kamuya duyurulmam�t�r. irketimiz Yönetim Kurulu
üyelerinin yan� s�ra irketimizdeki görevleri nedeniyle içeriden bilgi ö¤renebilecek kiilerin isim ve görevleri aa¤�da
belirtilmitir.

Ad� ve Soyad� Görev Ünvan�
Ayhan Y�lmaz Genel Müdür
Hidayet Özdemir Genel Müdür Yard�mc�s�

Cihan S�rmatel            Kimyasallar Grubu Grup Mali �ler Müdürü
Balâ Zaimo¤lu            Kimyasallar Grubu Finans Kaynaklar� Müdürü

http://www.sodakrom.com.tr
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BÖLÜM III 
MENFAAT SAH�PLER�

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve gelimeler bas�n, medya, internet ve özel durum aç�klamalar�yla
menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktad�r. Örne¤in; toplu i sözlemesi görümelerindeki önemli gelimeler
elektronik posta yoluyla çal�anlara iletilmektedir. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat�l�m�

Menfaat sahiplerinin yönetime kat�l�m� konusunda bir model oluturulmam�t�r.

15. �nsan Kaynaklar� Politikas�
irketimiz insan kaynaklar� sistemleri kapsam�nda; her ünvan için belirlenen yeterlilikler dikkate al�narak eleman seçme
ve yerletirme yap�lmaktad�r. �e giri ücretleri ve terfi zamlar� "derecelendirme sistemi" kapsam�nda belirlenmektedir.
Ayr�ca, parasal ve sosyal haklar ile hizmet akdinin sona erme esaslar�da oluturulmutur.

Öte yandan, irketimizde performans de¤erlendirme  ve kariyer planlama sistemleri de uygulanmakta olup sistemlerden
al�nan verilerle çal�anlar�n e¤itimi ile  geliim ihtiyaçlar� belirlenmekte ve yönetim kademeleri için organizasyonel
yedekleme planlar� oluturulmaktad�r. Saat ücretli personelimiz için y�lda iki kez performans de¤erlendirme sistemi
kapsam�nda çal�ma yap�lmakta ve elde edilen sonuçlara göre e¤itim ve geliim ihtiyaçlar� belirlenmektedir.

irket çal�anlar� ile ilikiler insan kaynaklar� birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir. 

irket yöneticilerine ayr�mc�l�k konusunda ikayet intikal etmemitir.

16. Müteri ve Tedarikçilerle �likiler Hakk�nda Bilgiler
irketimiz, öncelikle "insan odakl�l�k" ve "güven kurumu" olma niteli¤indeki de¤imez de¤erleri çerçevesinde ortaklar�,
çal�anlar�, müterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman de¤er üreten, de¤er ifade eden bir güven kurumu olmaya
devam etmektedir. Bu ba¤lamda, mal ve hizmet pazarlanmas�nda ve sat��nda müteri memnuniyetini sa¤lamaya yönelik
olarak, müterilerimizin ve tüketicilerimizin talepleri duyarl�l�k ve sorumlulukla hareket edilerek kar�lanmaktad�r.
Müteri ve tedarikçilerimizi ilgilendiren önemli olay ve gelimeler ile yasal de¤iiklikler en seri iletiim araçlar�yla
müteri ve tedarikçilerimizle payla�lmaktad�r. Ayr�ca irketimizde;

Müterilerimize sürekli olarak taahhüt edilen kalitede ürün üretilmesi, müteri memnuniyeti, sevkiyat garantisini
belgeleyen TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,

Teknik analiz ve kritik kontrol noktalar�na göre g�da güvenli¤ini belgeleyen Hollanda HACCP:2002 G�da Güvenli¤i
Yönetimi Sistemi Belgesi,

Hayvan yemi maddeleri için iyi üretim uygulamalar�na ilikin Hollanda GMP13:2004 Kalite Kontrol Sistemi
Belgesi,

Ürünlerimizden olan Besin Türü Rafine Bikarbonat��n Türk G�da Kodeksine göre uygunlu¤unu belgeleyen Tar�m
Köy �leri Bakanl�¤��ndan Üretim �zin Belgesi,

bulunmaktad�r.

17. Sosyal Sorumluluk
irketimiz, yasalara ve çevresel de¤erlere kar� sorumlulu¤unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuaklara
yaanabilir bir dünya b�rakman�n gere¤ine inanmaktad�r. Stratejik yönetimin temel unsurlar�ndan biri olarak
alg�lad�¤� bu yakla�m� faaliyetlerinin her aamas�nda dikkate almaktad�r. Amac�m�z; irketimizde sürdürülen çevre
koruma çal�malar�n�n, çevre yönetim sistemi anlay��yla yürütülmesi ve tüm çal�anlar�n deste¤i al�narak sürekli
iyilemenin sa¤lanmas�d�r. Bu kapsamda irketimiz Kimya Sanayine özgün dünyan�n 47 ülkesinde uygulanan ve
gönüllülük esas�na dayal� Üçlü Sorumluluk Taahhüdü�ne imza koymutur.
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Soda San. A.., "Tüm faaliyetlerini; çevreyi ve çal�anlar�n�n, müterilerinin ve yak�n çevresinin sa¤l�k ve güvenli¤ini
gözetecek ekilde yönetmeyi taahhüt eder." eklinde belirlemi oldu¤u "Üçlü Sorumluluk" politikas�n�n gereklerini tam
anlam� ile yerine getirmek amac� ile 2005 y�l�nda da yo¤un çal�malar�n� sürdürmütür. Bu kapsamda, Üçlü Sorumluluk
uygulamalar� içinde önemli bir yere sahip olan Çevre ve � Sa¤l�¤� � Güvenli¤i Yönetim Sistemlerinin (ISO 14001 ve
OHSAS 18001) belgelendirilmesine yönelik çal�malar�n son aamas�na gelinmi, ayr�ca gerçekletirilen baz� özgün
projeler de uluslararas� platformda yay�nlanan Üçlü Sorumluluk y�ll�k raporuna yans�m�t�r. 2006 ve sonras�nda
planlanan çal�malar ile, irketimizin Üçlü Sorumluluk konular�ndaki faaliyetlerini daha ileri noktalara ta�nmas�n�n
yan�s�ra, irketimizin kamuoyundaki imaj�n�n daha da güçlendirilmesi en önemli hedeflerimiz aras�ndad�r.

BÖLÜM IV
YÖNET�M KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yap�s�, Oluumu ve Ba¤�ms�z Üyeler
Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleme hükümleri çerçevesinde aa¤�da isimleri belirtilen 7 üyeden
olumaktad�r. Yönetim Kurulu�nun 2 üyesi d��ndaki di¤er üyeleri icrada görevli olmayan üyelerdir. Yönetim
Kurulu�nda SPK Kurumsal Yönetim �lkeleri�nde öngörülen ba¤�ms�zl�k kriterlerini  ta�yan üye bulunmamaktad�r. 

Ad� ve Soyad� Görevi

Dr. Tevfik Ate Kut Bakan
Dilek Çaml� Bakan Vekili
Mehmet Nur Atukalp (*) Üye
Ufuk Ersoy Üye
Mehmet Ali Kara (**) Üye
Mehmet  �hsan Orhon (*) Üye
�nci Y�lmaz (**) Üye

(*) �crada görevli üyeler,
(**) Denetim komitesi üyeleri

Yönetim kurulu üyelerinin irket d��nda baka bir görev veya görevler almas�n�n belirli kurallara ba¤lanmas�n� veya
s�n�rland�r�lmas�n� gerektirecek bir durumun olumamas� nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin irket d��nda baka bir
görev veya görevler almalar� belirli kurallara ba¤lanmam�t�r.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim kurulu üyeli¤ine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmie
sahip olan kiiler aday gösterilmekte, SPK�n�n Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen
suçlara teebbüs ya da itirak suçlar�ndan hüküm giymi olanlar yönetim kuruluna aday gösterilmemektedir. Yönetim
kurulu üyeli¤i adaylar�nda ayr�ca, mali tablo ve raporlar� okuma ve analiz edebilme, irketimizin gerek günlük, gerek
uzun vadeli ilemlerinde ve tasarruflar�nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk�nda temel bilgiye sahip olmas� ve
yönetim kurulunun, ilgili bütçe y�l� için öngörülen toplant�lar�n tamam�na kat�lma olana¤�na ve kararl�l�¤�na sahip olmas�
gibi asgari nitelikler de aranmaktad�r. Ancak, bunlara ilikin esaslar irket esas sözlemesinde yer almamaktad�r.

20. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
irketimizin vizyonu "soda ürünleri ve krom kimyasallar� alan�nda, çevreyle uyum içinde, kaliteli ve uygun maliyetli
üretim yaparak tam müteri tatmini sa¤lamak, dünya pazarlar�nda ve bölgemizde sürekli gelime içinde olmak" olarak
belirlenmitir.
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Stratejik hedefler, irketimiz Yöneticilerinin kat�l�m�yla her y�l yap�lan "Stratejik Plan" toplant�lar�nda ileriye dönük 3
y�l� kapsayacak ekilde oluturulmaktad�r. Stratejik hedeflerin ilk y�l� bütçe hedefleri olarak uygulamaya konulmadan
önce irketimiz Yönetim Kurulu�nun onay�na sunulmaktad�r. Yönetim Kurulu, irketin ayl�k faaliyetlerini (sat�, üretim,
stok, çal�an say�s� ve kâr/zarar vb. durumlar�n�) ve geçmi dönem performans�n� gözden geçirmekte ve
de¤erlendirmektedir.

21. Risk Yönetimi ve �ç Kontrol Mekanizmas�
irketimiz faaliyetleri yasalara, esas sözlemelere ve irket içi prosedürlere uygun yap�l�p yap�lmad�¤�, Ana irket
(T.ie ve Cam Fabrikalar� A..) bünyesinde bulunan Tefti Kurulu Bakanl�¤� denetim elamanlar�nca periyodik olarak
denetlenmekte ve olas� aksakl�k ve eksiklikler raporlanmaktad�r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar�
Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar� irket ana sözlemesinin 8-15 maddelerinde
düzenlenmitir. irketin idaresi veya d�ar�ya kar� temsili, ortaklar genel kurulu taraf�ndan Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyar�nca, ortaklar aras�ndan seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluacak yönetim kuruluna aittir.

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

Bakan'�n bulunmad�¤� zamanlarda, Yönetim Kuruluna Bakan Vekili Bakanl�k eder. Bakan Vekili de yoksa, yönetim
kuruluna o toplant� için kendi aras�ndan seçece¤i bir geçici Bakan Bakanl�k eder. Yönetim kurulunun toplant� gün ve
gündemi, Bakan taraf�ndan belirlenir. Bakan�n bulunmad�¤� durumlarda bunlar� Bakan Vekili yerine getirir.
Ancak, toplant� günü yönetim kurulu karar� ile de tespit olunabilir. Yönetim kurulu, irket ii ve ilemleri lüzum
gösterdikçe toplan�r. Ancak, en az ayda bir defa toplanmas� mecburidir.

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

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar�
Yönetim kurulu toplant� gündemleri irketimiz ihtiyaçlar�, ülkemiz ve dünyada yaanan gelimeler dikkate al�narak
belirlenmektedir. Dönem içinde 33 adet yönetim kurulu toplant�s� yap�lm�t�r. Toplant�lara davet, yaz�l� olarak
yap�lmakta olup, toplant� gündem ve dokümanlar� toplant� tarihinden en az bir hafta önce yönetim kurulu üyelerine
gönderilmekte ve toplant�lara fiilen kat�l�m sa¤lanmaktad�r. 

SPK Kurumsal Yönetim �lkelerinde belirtilen nitelikte yönetim kurulu bakan�na ba¤l� bir sekreterya bulunmamaktad�r.
Ancak, SPK Kurumsal Yönetim �lkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen i ve ilemler, kurumsal yönetim
ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak görevli irketimiz personelleri taraf�ndan sorunsuz olarak yerine
getirilmektedir.

24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤�
Genel kurul karar� ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu�nun 334 ve 335�inci maddeleri uyar�nca izin
verilmitir. Ancak, bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir ç�kar çat�mas� olmam�t�r.

25.  Etik Kurallar 
irketimiz faaliyetlerini güçlü, yekvücut, çok yönlü, tam entegre, yüksek kaliteli, güvenilir, modern, at�l�mc� özelliklere
uygun olarak sürdürmeyi benimsemi ve bu sekiz özellik irketimiz Logosuna da yans�t�lm�t�r. Ayr�ca, "�nsan
Kaynaklar� Sistemleri Yönetmeli¤i"nde çal�anlara yönelik kurallar belirlenmi ve çal�anlara duyurulmutur.
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Çal�anlara yönelik olarak belirlenen kurallar�; irket taraf�ndan ç�kar�lm� ve ç�kar�lacak bütün yönetmelik, prosedür,
tamim ve talimatlara uymak, çal�anlar� birbirleriyle ve üçüncü kiilerle olan ilikilerinde oldu¤u gibi, özel
yaant�lar�nda da irketin onuruna yak��r bir biçimde davranmak, çal�anlar�n irket faaliyet ve gelimeleri, irket
politikalar�, yeni yat�r�mlar, yeni projeler ve personel ilemleri ile ilgili olarak edindi¤i  bilgileri,  irket  müterileri,
firmalar  veya  di¤er  özel veya   tüzel   kiilerle  ilgili  olarak  görevi  gere¤i  edindi¤i  s�rlar� saklamak, çal�anlar�n
"Tacir" veya "Esnaf" "Serbest Meslek Erbab�" say�lmalar�n� gerektiren faaliyetlerde bulunmamak eklinde özetlemek
mümkündür.

26. Yönetim Kurulunda Oluturulan Komitelerin Say�, Yap� ve Ba¤�ms�zl�¤�
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklar�n� sa¤l�kl� olarak yerine getirmek amac�yla, icrada görevi olmayan iki
üyeden oluan "Denetimden Sorumlu Komite" kurulmutur. Bu komitede SPK�nun Kurumsal Yönetim �lkeleri�nde
öngörülen nitelikte ba¤�ms�z üye bulunmamaktad�r. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve irketin finansal ve
operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmü standartlara göre denetlemektedir. 

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözlememizde belirtildi¤i üzere her y�l genel
kurulca saptanmaktad�r.

irketimizin 18 Nisan 2005 tarihinde gerçekletirilen 2004 Y�l� Ola¤an Genel Kurul toplant�s�nda, yönetim kurulu
üyelerine ödenecek ayl�k huzur haklar� belirlenerek kamuya aç�klanm�t�r.

Yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte,  üçüncü bir kii arac�l�¤�yla ahsi kredi ad� alt�nda
kredi kulland�r�lmamakta veya lehine  kefalet gibi teminatlar verilmemektedir



ÜRET�M (TON / YIL)

2003 2004 2005
Soda Fabrikas� 834.965 846.147 868.955
Kromsan Fabrikas� 61.106 165.203 180.187
TOPLAM 996.071 1.011.350 1.049.142

�THALAT  (TON / YIL)

2003 2004 2005
Soda * 237.909 247.289 244.187
Sodyum Sülfür ** 4.655 4.595 5.250
Sodyum Sülfidrat *** 385

*      Belçikal� Solvay irketi ile ortak oldu¤umuz Bulgaristan'da kurulu  Sodi Fabrikas�'ndan yap�lan ithalat
**    Belçika'da yerleik Tessenderlo Chemie NV. firmas�ndan yap�lan ithalat
***  2005 y�l�nda Belçika'da yerleik Tessenderlo Chemie NV. firmas�ndan yap�lan ithalat
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TOPLAM ÜRET�M (TON)

Toplam Üretim



SATILAR (TON / YIL)

2003 2004 2005
Soda Fabrikas� 1.029.951 1.040.740 1.036.919
Kromsan Fabrikas� 120.941 134.823 119.840
TOPLAM 1.150.892 1.175.563 1.156.759
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TOPLAM SATILAR (TON)

Toplam Sat�



2003 2004 2005

Toplam �hracat
YILLAR
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�HRACAT (B�N FOB $ / YIL)

2003 2004 2005
Soda Fabrikas� 54.538 57.544 64.109
Kromsan Fabrikas� 30.303 39.090 53.778
TOPLAM 84.841 96.634 117.887

SODA SANAY�� A..
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TOPLAM �HRACAT (Bin FOB $)

Toplam �hracat



Toplam Sat�lar

2003 2004 2005

YILLAR
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TOPLAM SATILAR  (B�N $ / YIL)

2003 2004 2005
Soda Fabrikas� 137.859 149.563 170.740
Kromsan Fabrikas� 45.626 54.775 78.359
TOPLAM 183.485 204.338 249.099

� Yurt içi sat�lar�n FOB $ tutarlar� fatura tarihindeki  T.C.M.B sat� kurlar� kullan�larak bulunmutur.
� Yurtd�� sat�lar FOB sat� tutarlar�d�r.

SODA SANAY�� A..
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TOPLAM SATILAR (Bin $)



Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A..
irket Tarsus Organize Sanayii Bölgesinde, 1996 y�l�nda kurulmutur. Faaliyet alan�, Vitamin K3 ve türevlerinin üretilmesi ve
pazarlanmas�d�r. Bu ürün, bata kanatl�lar olmak üzere, hayvan yemlerinde katk� maddesi olarak kullan�lan, katma de¤eri yüksek bir
üründür. Sektördeki az say�da üreticiden biri olan ve dünya kapasitesi içinde önemli bir yere sahip olan Oxyvit, üretiminin % 90�dan
fazlas�n� ihraç etmektedir. Oxyvit�in yabanc� orta¤�, kimya ticaretinde etkinlik gösteren Cheminvest S.p.A�d�r. irket�deki Soda
Sanayii A.. pay� %44�dür.

iecam Bulgaria Ltd.
Merkezi Varna�da bulunan bu irketimiz, Bulgaristan�da soda ürünleri ticareti yapmaktad�r.
irketin %100�ü Soda Sanayii A..�ye aittir. 

Solvay iecam Holding A.G.
Merkezi Viyana�da olan irket, Bulgaristan�da bulunan Solvay Sodi AD�ne itirak etmek üzere 1997 y�l�nda kurulmu bir sermaye
irketidir.
irketin sermayesinde Soda Sanayi A..�nin pay� % 21,44 olup, di¤er büyük ortak Solvay Deutshland GmbH�nin pay� % 63,47�dir.

2005 YILI KONSOL�DE KÂRININ DAITIMI
Sermaye Piyasas� Kurulu�nun Seri:XI, No.25 say�l� Tebli¤inde at�fta bulunulan Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�na
(UFRS) göre haz�rlanan 2005 y�l� konsolide bilançomuzda yer alan 12.740.556 YTL tutar�ndaki 2005 y�l� net konsolide bilanço
kâr�m�z�n, SPK�n�n kâr da¤�t�m�na ilikin 27 Ocak 2006 tarih ve 4/67 say�l� karar� çerçevesinde, konsolide mali tablolar�m�zdaki kâr
içinde görünen ba¤l� ortakl�k, müterek yönetime tabi teebbüs ve itiraklerimizden irketimiz konsolide mali tablolar�na intikal eden
kârlardan, Genel Kurullar�nda kâr  da¤�t�m�na karar veren ba¤l� ortakl�k, müterek yönetime tabi teebbüs ve itiraklerimizden gelen
kârlardan irketimiz pay�na isabet eden tutarlar� dikkate al�narak, esas mukavelemizin 31. maddesine göre aa¤�daki ekilde tevzi
edilmesini,

� Ç�kar�lm� sermayenin %12,5 oran�na tekabül eden 7.828.750 YTL tutar�ndaki brüt temettünün beher nominal 1 YTL tutar�ndaki
paya 0,125 YTL (%12,5) isabet edecek ekilde nakden da¤�t�lmas�n�,

� Stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize brüt temettünün herhangi bir kesinti olmaks�z�n net olarak da¤�t�lmas�, stopaja tabi olan
pay sahiplerimize ise bu tutar üzerinden gelir vergisi stopaj� yap�ld�ktan sonra 0,113068 YTL�nin (%11,3068) net olarak
ödenmesini,

� Temettü ödeme tarihinin 17 Nisan 2006 olarak belirlenmesini, 

Görü ve onaylar�n�za sunar�z.

2005 Y�l� Net Konsolide Kâr�n�n Tevzi

Vergi Sonras� Net Kâr 12.740.556
I. Tertip Kanuni Yedek 902.261
Ortaklara Toplam Temettü 7.828.750
II. Tertip Kanuni Yedek 469.725
Ola¤anüstü Yedek 154.720
Da¤�t�lamayan Kârlar 3.385.100

Raporumuzda bilgilerinize sundu¤umuz sonuçlar�n al�nmas�nda tüm ortaklar�m�za, müterilerimize  ve özveriyle çal�arak söz konusu
sonuçlar� sa¤layan irketimiz yönetici, memur ve içilerine yüksek huzurlar�n�zda teekkürlerimizi bildirmeyi onurlu bir görev
sayd�¤�m�z� arz ederiz.

Sayg�lar�m�zla,

Yönetim Kurulu Ad�na
Bakan

Dr. Tevfik Ate Kut

SODA SANAY�� A..
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Y�lmaz METE

SODA SANAY�� A..
2005 YILI DENETLEME KURULU RAPORU
Soda Sanayii A.. Genel Kurulu�na

Ünvan� : Soda Sanayii  A..

Merkezi : �stanbul

Sermayesi : 62.630.000.000.000.- TL  (62.630.000.- YTL)

Faaliyet Konusu : Soda ve hafif soda, a¤�r soda, sodyum bikarbonat ve di¤er nevi soda türevleri ve 
soda�dan hareket eden di¤er mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak,
bunlara itirak etmek.

Denetçi veya Denetçilerin ad� ve : Mehmet Alphan (18.04.2005-10.04.2006)
görev süreleri, ortak veya irketin Y�lmaz Mete (18.04.2005-10.04.2006)
personeli olup olmad�klar� Denetçiler irket orta¤� ve personeli de¤ildir.

Kat�l�nan Yönetim Kurulu ve yap�lan    
Denetleme Kurulu toplant�lar� say�s�      : 12 kez Yönetim Kurulu toplant�s�na kat�l�nm�,

5 kez de Denetleme Kurulu toplant�s� yap�lm�t�r.

Ortakl�k hesaplar�, defter ve belgeleri
üzerinde yap�lan incelemenin kapsam�, 
hangi tarihlerde inceleme yap�ld�¤�
ve var�lan sonuç : irket defter ve belgeleri üzerinde 09.05.2005, 14.07.2005, 26.09.2005, 15.12.2005 ve

27.02.2006 tarihlerinde yap�lan incelemelerde, defterlerin yasalar ve genel kabul
görmü muhasebe ilkelerine uygun olarak tutuldu¤u tespit edilmitir.

Türk Ticaret Kanunu�nun 353. 
maddesinin 1�inci f�kras�n�n  3 numaral�
bendi gere¤ince ortakl�k veznesinde 
yap�lan say�mlar�n say�s� ve sonuçlar� : 2005 y�l�nda irket veznesi 5 kez say�lm� olup, say�m sonuçlar� kay�tlara uygundur.

Türk Ticaret Kanunu�nun 353. maddesinin  1. f�kras�n�n 4 numaral� bendi gere¤ince
yap�lan inceleme tarihleri ve sonuçlar� 19.04.2005-12.05.2005- 27.06.2005-20.07.2005-
26.08.2005-15.09.2005-17.10.2005-23.11.2005- 28.12.2005-19.01.2006-24.02.2006-
13.03.2006 tarihlerinde yap�lan incelemeler  sonucunda, rehin  veya teminat yahut
irket  veznesinin h�fsolunmak üzere  vedia olarak teslim olunan her nevi k�ymetli 
evrak�n mevcut  oldu¤u  tahkik  ve kay�tlara uygunlu¤u tesbit edilmitir.

�ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve 
bunlar hakk�nda yap�lan ilemler : Herhangi bir ikayet ve yolsuzluk olmam�t�r.

Soda Sanayii A..�nin, 01.01.2005-31.12.2005 dönemi hesap ve ilemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl�¤�n esas sözlemesi ve
di¤er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlar�na göre incelemi bulunmaktay�z. Görüümüze göre
içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2005 tarihi itibariyle düzenlenmi bilanço, ortakl�¤�n an�lan tarihteki mali durumunu,
01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait gelir tablosu, an�lan döneme ait faaliyet sonuçlar�n� gerçe¤e uygun olarak yans�tmakta,
kâr�n da¤�t�m� önerisi yasalara ve ortakl�k esas sözlemesine uygun bulunmaktad�r.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas�n� ve Yönetim Kurulu�nun aklanmas�n� oylar�n�za arz ederiz.

DENETÇ�LER Serpil KILIBOZRemzi GÜVENY�lmaz METE

Mehmet ALPHAN



1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEM�NE A�T

BAIMSIZ DENET�M RAPORU

SODA SANAY�� A..
Yönetim Kurulu�na

1. Soda Sanayii A..�nin ("irket") ve ba¤l� ortakl�klar�n�n (hep birlikte "Grup") 31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle

düzenlenmi bilançosu ile ayn� tarihte sona eren y�la ait gelir, özkaynak de¤iim ve nakit ak�m tablolar�n�

denetlemi bulunuyoruz. Haz�rlanan bu mali tablolardan irket yönetimi sorumludur. Bizim

sorumlulu¤umuz, yapt�¤�m�z denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde görü bildirmektir.

2. Görüümüze göre, söz konusu mali tablolar Grup�un 31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle gerçek mali

durumunu ve ayn� tarihte sona eren y�la ait faaliyet sonuçlar�n� ve nakit ak�mlar�n�, mevzuata uygun ve bir

önceki hesap dönemi ile tutarl� bir ekilde uygulanan, Sermaye Piyasas� Kurulu taraf�ndan yay�mlanm�

muhasebe standartlar�na (Not 2) uygun olarak do¤ru bir biçimde  yans�tmaktad�r.

SODA SANAY�� A..

Deloitte
&Touche

Denetim Serbest 
Mali Müavirlik A..
Büyükdere Caddesi
Yap� Kredi Plaza,
B Blok Kat: 5, 80620
Levent-�stanbul
Türkiye

Tel : (212) 317 64 00 (Pbx)
Fax: (212) 317 64 64
www.deloitte.com.tr

�stanbul, 20 Mart 2006
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Dipnot 31 Aral�k 31 Aral�k 
B�LANÇO (YTL) Referanslar� 2005 2004
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varl�klar 136.358.464 93.209.298
Haz�r De¤erler 4 48.777.905 6.350.361 
Menkul K�ymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 10.604.249 10.539.239 
Finansal Kiralama Alacaklar� (net) 8 - - 
�likili Taraflardan Alacaklar (net) 9 41.574.916 44.920.751 
Di¤er Alacaklar (net) 10 111.808 861.647 
Canl� Varl�klar (net) 11 - - 
Stoklar (net) 12 33.726.911 29.096.999 
Devam Eden �naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) 13 - - 
Ertelenen Vergi Varl�klar� 14 - - 
Di¤er Cari/Dönen Varl�klar 15 1.562.675 1.440.301 

Cari Olmayan / Duran Varl�klar 358.411.621 363.558.358 

Ticari Alacaklar (net) 7 18.315 11.925 
Finansal Kiralama Alacaklar� (net) 8 - - 
�likili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - - 
Di¤er Alacaklar (net) 10 - 508 
Finansal Varl�klar (net) 16 104.567.185 101.985.339 
Pozitif/Negatif erefiye (net) 17 - - 
Yat�r�m Amaçl� Gayrimenkuller (net) 18 - - 
Maddi Varl�klar (net) 19 253.595.083 261.283.487 
Maddi Olmayan Varl�klar (net) 20 89.787 99.543 
Ertelenen Vergi Varl�klar� 14 - -

Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl�klar 15 141.251 177.556 

TOPLAM VARLIKLAR 494.770.085 456.767.656 

SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR�HLER� �T�BAR�YLE KONSOL�DE B�LANÇOLARI

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar�n tamamlay�c� bir parças�d�r.
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(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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Dipnot 31 Aral�k 31 Aral�k
Referanslar� 2005 2004

YÜKÜMLÜLÜKLER
K�sa Vadeli Yükümlülükler 67.947.569 46.468.367 
Finansal Boçlar (net) 6 36.683.903 15.936.070 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar�n K�sa Vadeli K�s�mlar� (net) 6 1.124.918 518.091 
Finansal Kiralama �lemlerinden Borçlar (net) 8 - - 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - - 
Ticari Borçlar (net) 7 17.671.685 7.772.405 
�likili Taraflara Borçlar (net) 9 7.646.200 17.750.408 
Al�nan Avanslar 21 795.596 955.027 
Devam Eden �naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) 13 - - 
Borç Kar�l�klar� 23 1.555.560 1.224.388 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - - 
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 2.469.707 2.311.978 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 61.098.009 59.210.019 

Finansal Borçlar (net) 6 2.518.569 3.904.785 
Finansal Kiralama �lemlerinden Borçlar (net) 8 - - 
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net) 10 - - 
Ticari Borçlar (net) 7 - - 
�likili Taraflara Borçlar (net) 9 - - 
Al�nan Avanslar 21 - - 
Borç Kar�l�klar� 23 15.302.848 14.268.116 
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 43.276.592 41.037.118 
Di¤er Yükümlülükler (net) 10 - - 

ANA ORTAKLIK DII PAYLAR - -
ÖZSERMAYE 365.724.507 351.089.270
Sermaye 25 62.630.000 62.630.000 
Kar�l�kl� �tirak Sermaye Düzeltmesi 25 - - 
Sermaye Yedekleri 26 283.230.511 329.664.398 
Hisse Senetleri �hraç Primleri - - 
Hisse Senedi �ptal Kârlar� - - 
Yeniden De¤erleme Fonu - - 
Finansal Varl�klar De¤er Art� Fonu (1.226.586) (3.307.929) 
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar� 284.457.097 332.972.327 
Kâr Yedekleri 27 5.636.075 13.347.452 
Yasal Yedekler 5.899.575 5.899.575 
Statü Yedekleri - - 
Ola¤anüstü Yedekler - 7.524.715 
Özel Yedekler - - 
Sermayeye Eklenecek �tirak Hisseleri ve Gayrimenkul 
Sat� Kazançlar� - - 
Yabanc� Para Çevrim Farklar� (263.500) (76.838) 
Net Dönem Kâr�/Zarar� 12.740.556 950.979 
Geçmi Y�llar Kâr/Zararlar� 28 1.487.365 (55.503.559) 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 494.770.085 456.767.656

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar�n tamamlay�c� bir parças�d�r.

SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR�HLER� �T�BAR�YLE KONSOL�DE B�LANÇOLARI
(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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Ekteki dipnotlar bu mali tablolar�n tamamlay�c� bir parças�d�r.

Dipnot
Referanslar� 2005 2004

ESAS FAAL�YET GEL�RLER� 

- Sat� Gelirleri (net) 36 335.267.808 306.773.870

- Sat�lar�n Maliyeti (-) 36 (278.134.598) (274.490.114)

- Hizmet Gelirleri (net) 36 - -

- Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler / faiz + temettü + kira (net) 36 50.808 68.399

BRÜT ESAS FAAL�YET KÂRI / ZARARI 57.184.018 32.352.155

- Faaliyet Giderleri (-) 37 (45.409.149) (45.311.789)

NET ESAS FAAL�YET KÂRI / ZARARI 11.774.869 (12.959.634)

- Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar 38 15.947.331 19.809.673

- Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (9.507.078) (6.360.331)

- Finansman Giderleri (-) 39 (2.639.123) (9.141.315)

FAAL�YET KÂRI 15.575.999 (8.651.607)

- Net Parasal Pozisyon Kâr� / Zarar� 40 - 11.595.046

ANA ORTAKLIK DII KÂR / ZARAR - -

VERG� ÖNCES� KÂR / ZARAR 15.575.999 2.943.439

- Vergiler 41 (2.835.443) (1.992.460)

NET DÖNEM KÂRI 12.740.556 950.979

H�SSE BAINA KAZANÇ 42 0.203 0.015

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR�HLER�NDE SONA EREN YILLARA A�T 
KONSOL�DE GEL�R TABLOLARI



SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR�HLER�NDE SONA EREN YILLARA A�T
KONSOL�DE ÖZSERMAYE DE��M TABLOLARI
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(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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Dipnot
Referanslar� 2005 2004

�LETME FAAL�YETLER�NDEN KAYNAKLANAN
NAK�T AKIMLARI 
Net dönem kâr� 12.740.556 950.979
Net dönem kâr�n� iletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit ak�m�na getirmek için yap�lan düzeltmeler 
- Maddi duran varl�klar�n amortisman�  19 25.744.116 25.520.172
- Maddi olmayan duran varl�klar�n amortisman�  20 16.849 15.591
- K�dem tazminat�  kar�l�¤� 23 2.859.960 1.334.519
- Finansal borçlara ilikin kur fark� ve faiz tahakkuku 1.198.983 8.732.242
- Di¤er kar�l�klar 522.813 749.328
- Mali duran varl�klardan elde edilen gelirler (2.634.438) (5.589.354)
- Kur fark� kar�l�klar� - 1.402.305
- Faiz gelir tahakkuklar� (5.256) (346.355)
- Parasal kay�p/kazanç ile netletirilmi vergi tahakkuku 14 2.835.443 (3.440.500)
�letme sermayesindeki de¤iim öncesi faaliyetlerden
elde edilen nakit ak�m  43.279.026 29.328.927
- Ticari alacaklar 42.036 (1.843.606)
- Stoklar (4.629.912) 3.878.458
- �likili taraflardan alacaklar 3.345.835 10.712.189
- Di¤er alacaklar ve dönen varl�klar 627.465 176.106
- Ticari borçlar 9.899.280 2.773.169
- �likili taraflara borçlar (10.104.208) (18.057.192)
- Di¤er borçlar ve gider kar�l�klar� (229.586) (438.550)
- Al�nan avanslar (159.431) 592.902
�letme sermayesindeki de¤iimler (1.208.521) (2.206.524)
Faaliyetlerden elde edilen nakit 42.070.505 27.122.403
- Ödenen faizler (3.070.391) (6.336.464)
- Ödenen vergi 41 (507.341) (95.011)
- Ödenen k�dem tazminat� 23 (1.825.228) (3.874.908)
�letme faaliyetlerinden elde edilen nakit  36.667.545 16.816.020
YATIRIM FAAL�YETLER�NDEN KAYNAKLANAN NAK�T AKIMLARI 

-  Finansal duran varl�klardaki de¤iim (net) (2.783.835) 256.608
- Al�nan temettü 4.923.026 5.879.585
- Maddi duran varl�k al�mlar�  19 (18.504.517) (6.775.489)
- Maddi olmayan duran varl�k al�mlar� 20 (7.093) (11.053)
- Sat�lan maddi duran varl�klar�n net defter de¤eri 19 448.805 98.800
- Yabanc� para çevrim fark� de¤iimi  (186.662) (17.876)
- Di¤er yat�r�m faaliyetlerinde gerçekleen de¤iim 30.423 (24.796)
Yat�r�m faaliyetlerinde kullan�lan elde  edilen nakit (16.079.853) (594.221)
F�NANSAL FAAL�YETLER�NDEN KAYNAKLANAN NAK�T AKIMLARI 

- Finansal borçlardaki art� 47.790.346 19.912.500
- Geri ödenen mali borçlar (25.950.494) (33.920.515)
Finansal faaliyetlerde elde edilen /(kullan�lan) nakit 21.839.852 (14.008.015)
HAZIR DEERLERDEK� NET DE��M 42.427.544 2.213.784
DÖNEM BAI HAZIR DEERLER 6.350.361 4.136.577
DÖNEM SONU HAZIR DEERLER 48.777.905 6.350.361

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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1. GRUP�UN ORGAN�ZASYONU VE FAAL�YET KONUSU

Soda Sanayii Toplulu¤u (�Grup�), ana irket olan Soda Sanayii A.. (�irket�) ve hisselerinin tamam�na sahip
bulundu¤u bir ba¤l� ortakl�ktan olumaktad�r.

Grup�un faaliyet konusu hafif soda, a¤�r soda, sodyum bikarbonat, sodyum bikromat, sodyum sülfür, sodyum sülfat,
bazik krom sülfat (Tankrom AB, Tankrom SB, Tankrom OBM, Tankrom F24, Tankrom FS, Tankrom OB, Tankrom
FO, Resintan M), kromik asit ve di¤er nevi soda türevleri ve soda içeren di¤er mamullerin üretimi için fabrikalar
kurmak, bunlara itirak etmek, konular� ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmakt�r. Grup söz konusu üretim
faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Mersin Kazanl� yöresindeki Soda ve Kromsan fabrikalar�nda
gerçekletirmektedir. irket�in merkezi � Kuleleri Kule 3, 4 Levent-Beikta/�stanbul�dad�r.

Konsolide mali tablolara ilikin dipnotlarda Soda Sanayii A.. ve ba¤l� ortakl�klar� hep birlikte ("Grup") olarak
an�lacakt�r.

Konsolidasyona dahil edilen irketler:

Tam konsolidasyon ve özkaynak yöntemiyle konsolide mali tablolara dahil edilen ba¤l� ortakl�klar�n isimleri, faaliyet
konular� ve irket�in bu ba¤l� ortakl�klardaki do¤rudan itirak oranlar� aa¤�da belirtilmitir:

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Kay�tl� Do¤rudan Do¤rudan
Oldu¤u Sahiplik Sahiplik

irket Ünvan� Faaliyet Konusu Ülke oran� (%) oran� (%)

Solvay iecam Holding AG �tirak yat�r�mc�l�¤� Avusturya 21,44 19,13
iecam Bulgaria Ltd. Soda ürünleri ticareti Bulgaristan 100,00 100,00
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.. Vitamin K-3 ve türevleri Türkiye 44,00 44,00

Sermayenin %10 ve daha fazlas�na sahip ortaklar:

irketin kay�tl� sermaye tavan� 100.000.000 YTL, ç�kar�lm� nominal sermayesi 62.630.000 YTL�d�r. irketin hisse
senetleri �stanbul Menkul K�ymetler Borsas�nda (�MKB) ilem görmekte olup, Sermayenin bilinen hissedarlar
aras�ndaki da¤�l�m� aa¤�daki gibidir:

31 Aral�k 2005 31 Aral�k 2004
Pay Oran� Pay Tutar� Pay Oran� Pay Tutar�

Ortaklar % YTL % YTL
T.ie ve Cam Fabrikalar� A.. 50,22 31.450.662 50,22 31.450.662
Anadolu Cam Sanayi A.. 14,24 8.920.000 14,24 8.920.000
Trakya Cam Sanayi A.. 19,45 12.178.920 19,45 12.178.920
Di¤er 16,09 10.080.418 16,09 10.080.418
Toplam 100,00 62.630.000 100,00 62.630.000

SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR�HLER� �T�BAR�YLE KONSOL�DE MAL� TABLOLARA �L�K�N D�PNOTLAR
(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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Cari ve önceki dönem içinde  çal�an personelin ortalama say�s�:

Kategorileri itibariyle cari dönem içerisinde Grup�ta çal�an personelin ortalama say�s� aa¤�daki gibidir.

31 Aral�k 31 Aral�k
Kategorileri itibariyle personel 2005 2004

Yönetici 79 81
Mühendis 45 42
Memur 168 160
Teknisyen 85 88
Hizmetli 62 55
�ci 500 488
Toplam 939 914

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

Uygulanan Muhasebe Standartlar�:

irket, defterlerini ve kanuni mali tablolar�n� Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat�nca belirlenen muhasebe
ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz�rlamaktad�r. Yabanc� ülkelerde kurulmu olan ba¤l� ortakl�klar�n defterleri
ise kay�tl� bulunduklar� ülkenin yasal  mevzuat�na göre haz�rlanm�t�r.

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

Buna istinaden Grup, mali tablolar�n� SPK�nun izin verdi¤i yukar�da bahse konu edilen alternatif uygulama
çerçevesinde haz�rlamay� ve kamuya aç�klamay� benimsemitir. Mali tablo ve dipnot formatlar� ise SPK�nun 20
Aral�k 2004 tarihli duyurusu ile uygulanmas� zorunlu k�l�nan formatlara uygun olarak sunulmutur.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar�n Düzeltilmesi:

SPK�nun, 17 Mart 2005 tarihinde alm� oldu¤u 11/367 say�l� kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartlar�'na (UFRS uygulamas�n� benimseyenler dahil) uygun olarak  mali tablo haz�rlayan irketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas�na son verilmitir. Buna
istinaden, 31 Aral�k 2005 tarihinde sona eren döneme ait ekli mali tablolar enflasyona göre düzeltilmemitir.

SPK�nun Seri:XI, No:25 say�l� Tebli¤in 404�ncü maddesi; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle bu
Tebli¤in enflasyon düzeltmesi hükümlerinin  uygulanmas�na son verilmesi halinde, son dönem mali tablolar�nda yer
alan rakamlar bir sonraki döneme ait mali tablolar�n haz�rlanmas�nda esas al�nacak rakamlar�n balang�ç de¤erini
oluturur hükmündedir. 

Öte yandan, an�lan Tebli¤in 403�üncü maddesi; mali tablolar, önceki dönem mali tablolar� ile kar�lat�rmal� olarak
haz�rlan�r. Kar�lat�rman�n sa¤l�kl� yap�labilmesini sa¤lamak amac�yla, bu Tebli¤ hükümlerine uygun olarak
haz�rlanm� önceki döneme ait mali tablolar, düzeltme katsay�s� kullan�larak cari sat�n alma gücü cinsinden ifade
edilir hükmündedir.

SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
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Bu hükümler kapsam�nda, 31.12.2004 tarihli mali tablolar�n düzeltilmi de¤erleri 31.03.2005 tarihli ve daha sonraki
dönemlere ait mali tablolar�n haz�rlanmas�nda esas al�nacak rakamlar�n balang�ç de¤erini oluturmaktad�r. An�lan
Tebli¤in 403�ncü maddesi uyar�nca kar�lat�rman�n sa¤l�kl� yap�labilmesinin gereklili¤i göz önünde bulundurularak,
31.12.2004 tarihinden önce haz�rlanm� ve o tarihteki sat�n alma gücü ile ifade edilmi olan tutarlar, enflasyon
düzeltmesinin en son uyguland�¤� 31.12.2004 tarihindeki sat�n alma gücüyle ifade edilmitir. (31 Aral�k 2004 endeksi
= 8.403,8)

31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas� taraf�ndan aç�klanan dolar kuru 1 ABD dolar�=
1,3418 YTL, 1 Euro=1,5875 YTL�d�r. (31 Aral�k 2004 1 ABD dolar�=1,3421 YTL, 1 Euro=1,8268 YTL�d�r.)

Konsolidasyon Esaslar�:

Konsolide mali tablolar Not 1�de aç�kland�¤� gibi Grup ve Grup taraf�ndan idare edilen irketlerin finansal tablolar�n�
kapsamaktad�r. Grup içi sat� ve al�lar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi itiraklerin elimine edilmesi için
gerekli düzeltmeler yap�lm�t�r.

Grup�un do¤rudan veya dolayl� olarak %50�sinden fazlas�na itirak etti¤i veya oy hakk�na sahip olmas� nedeniyle
ilemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu¤u ba¤l� ortakl�klar tam olarak konsolide edilmektedir. Grup, ba¤l�
ortakl�k konumundaki irketin finansal ve operasyonel politikalar�n� yürütme gücüne sahip olmas� nedeniyle, ba¤l�
ortakl�¤�n faaliyet sonuçlar�ndan pay al�r. Grup ve konsolide edilen ba¤l� ortakl�klar� aras�nda gerçekleen önemli
ilemler ve bakiyeler konsolidasyon s�ras�nda yok edilir.  % 100�üne sahip olunmayan konsolide ba¤l� ortakl�klar�n,
özkaynaklar� ve net kâr/zarar�ndaki üçüncü ah�slara ait paylar konsolide mali tablolarda ana ortakl�k d�� pay olarak
gösterilmektedir. Ekli konsolide mali tablolarda irketi�n 31 Aral�k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle tam
konsolidasyon yöntemiyle muhasebeletirilen ba¤l� ortakl�klar�n % 100 sahibi bulundu¤undan dolay� ana ortakl�k
d�� pay bulunmamaktad�r.

Finansal ve operasyonel politikalar�na önemli ölçüde etki edebildi¤i tüzel kiilikler, itirak olarak adland�r�l�r.
Grup�un % 20 ila % 50�sini elinde bulundurdu¤u veya oy hakk�na sahip oldu¤u, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde
kontrol edemedi¤i itirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebeletirilirler. Özkaynak yönteminde itirak net varl�k
tutar�yla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya ç�kan Grup pay� konsolide gelir tablosuna dahil
edilir. �tiraklerin net aktif de¤erindeki düüün geçici olmamas� durumunda itirak de¤eri, konsolide mali tablolarda
azalt�lm� de¤eriyle gösterilir.

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

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

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

Ekli konsolide mali tablolarda irket�in % 100 hissesini elinde bulundurdu¤u ve kontrolü alt�nda bulunan ba¤l�
ortakl�¤� iecam Bulgaria Ltd. tam konsolidasyon yöntemi ile s�ras�yla % 44 ve %21�ini elinde bulundurdu¤u ve oy
hakk�na sahip oldu¤u, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemedi¤i itirakleri Oxyvit Kimya San. ve Tic.
A.. ve Solvay iecam Holding A.G. özkaynak yöntemi ile konsolide mali tablolara dahil edilmitir.
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Kar�lat�rmal� bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tablolar�n düzeltilmesi:

Mali tablolardaki say�sal veriler önceki dönemle kar�lat�rmal� olarak sunulmutur. Mali tablolar�n kalemlerinin
gösterimi veya s�n�fland�r�lmas� de¤iti¤inde kar�lat�r�labilirli¤i sa¤lamak amac�yla, önceki dönem mali tablolar� da
buna uygun olarak yeniden s�n�fland�r�l�r.

Netletirme/Mahsup:

Finansal varl�klar ve yükümlülükler, yasal olarak netletirme hakk� var oldu¤u takdirde ve net olarak ödenmesi
ve/veya tahsili düünüldü¤ünde veya varl�¤�n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesi ayn� zamanda
gerçekletirilecek oldu¤unda bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.

3. UYGULANAN DEERLEME �LKELER� /MUHASEBE POL�T�KALARI 

Ekteki konsolide mali tablolar�n haz�rlanmas�nda kullan�lan önemli muhasebe prensipleri aa¤�daki gibidir:

a. Has�lat:

Gelirler, teslimat�n gerçeklemesi, gelir tutar�n�n güvenli bir ekilde belirlenmesi ve iletme ile ilgili ekonomik
yararlar�n Grup�a akmas�n�n muhtemel olmas� üzerine al�nan veya al�nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden
tahakkuk esas�na göre kay�tlara al�n�r. Net sat�lar, mal sat�lar�ndan iadeler ve sat� iskontolar�n�n düülmesiyle
bulunmutur.

b. Stoklar:

Stoklar a¤�rl�kl� ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleebilir de¤erin (piyasa de¤erinden sat�
giderlerinin düülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düük olan� ile de¤erlenmektedir. Stoklar�n maliyeti tüm sat�n alma
maliyetlerini, dönütürme maliyetlerini ve stoklar�n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan�lan di¤er
maliyetleri içerir.

c. Maddi  varl�klar 

Maddi varl�klar,  01 Ocak 2005 tarihinden önce sat�n al�nan kalemler için 31 Aral�k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmi maliyet de¤erlerinden ve 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren sat�n al�nan kalemler için sat�n
al�m maliyet de¤erlerinden birikmi amortisman�n düülmesi suretiyle gösterilmektedir. Sabit k�ymetler do¤rusal
amortisman metoduyla faydal� ömür esas�na uygun bir ekilde amortismana tabi tutulmutur. Sonsuz kullan�m
süresine sahip arsalar d��ndaki sabit k�ymetlerin faydal� ömürleri dikkate al�narak  belirlenen amortisman  oranlar�
aa¤�dad�r:

Ekonomik Ömür

Binalar 50 y�l 
Yeralt� ve yerüstü düzenleri 25-50 y�l 
Makina ve cihazlar 5-15 y�l 
Ta�tlar 5 y�l
Döeme ve demirbalar 10 y�l 
Özel maliyetler 5 y�l 

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

Sabit k�ymetlerin tamir, bak�m ve onar�m� için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varl�klar�n
büyütülmesi veya gelitirilmesiyle ilgili olarak bütün giderler ve tamirat�n finansman� için al�nan kredilerin dönem
faiz giderleri aktifletirilir ve yukar�da aç�klanm� olan amortisman esaslar�na ba¤l� olarak amortismana tabi
tutulurlar.
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d.  Maddi olmayan varl�klar

Maddi olmayan varl�klar, elde etme maliyetinden birikmi itfa paylar�n�n düülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Maddi olmayan varl�klar do¤rusal amortisman metoduyla faydal� ömür esas�na uygun bir ekilde amortismana tabi
tutulmutur.

e.   Varl�klarda de¤er düüklü¤ü

irket, ertelenen vergi alaca¤� ve erefiye d��nda kalan her varl�k için her bir bilanço tarihinde, sözkonusu varl�¤a
ilikin de¤er kayb�n�n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad�¤�n� de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge
mevcutsa, o varl�¤�n geri kazan�labilir tutar� tahmin edilir. Kullan�ma uygun olmayan maddi olmayan duran
varl�klarda ise geri kazan�labilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E¤er sözkonusu varl�¤�n veya o varl�¤a
ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay�tl� de¤eri, kullan�m veya sat� yoluyla geri kazan�lacak tutar�ndan yüksekse
de¤er düüklü¤ü meydana gelmitir. De¤er düüklü¤ü kay�plar� gelir tablosunda muhasebeletirilir.

Bir varl�kta oluan de¤er düüklü¤ü kayb�, o varl�¤�n geri kazan�labilir tutar�ndaki müteakip art��n, de¤er
düüklü¤ünün kay�tlara al�nmalar�n� izleyen dönemlerde ortaya ç�kan bir olayla ilikilendirilebilmesi durumunda
daha önce de¤er düüklü¤ü ayr�lan tutar� geçmeyecek ekilde geri çevrilir.

f.   Borçlanma maliyetleri

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

g. Finansal araçlar

Finansal varl�klar ilem tarihi esas�na göre kay�tl� de¤erleri ile muhasebeletirilmektedirler.

�lk kay�t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, irket�in vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan
finansal varl�klar, iskonto edilmi maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düüklü¤ü dikkate al�narak de¤erlenir.

Vade sonuna kadar elde tutulacaklar haricinde kalan finansal varl�klar al�m-sat�m amaçl� yat�r�mlar ve sat�lmaya
haz�r finansal varl�klar olarak s�n�flan�r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al�m-sat�m amaçl�
finansal varl�klardan kaynaklanan gerçeklememi kâr ve zararlar dönem kâr zarar�na yans�t�l�r. Sat�lmaya haz�r
finansal varl�klardan kaynaklanan gerçeklememi kâr ve zararlar ise, sat�a ya da sürekli de¤er düüklü¤üne karar
verilene kadar, özkaynaklar alt�nda muhasebeletirilir ve sat�ta ya da de¤er düüklü¤ünde daha önce özkaynaklar
içinde oluan kümülatif kâr zarar dönem kâr zarar�na intikal ettirilir. Aktif bir piyasada olumu piyasa fiyat�
olmayan ve di¤er de¤erleme yöntemleri kullan�larak piyasa de¤eri tespit edilemeyen sat�lmaya haz�r finansal
varl�klar ekli konsolide mali tablolarda endekslenmi maliyet de¤erleri ile gösterilmitir.

Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al�c� ve sat�c�lar�n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baka bir varl�kla
de¤itirilebilece¤i veya bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman�n piyasa de¤eri, aktif
bir pazar�n mevcudiyeti durumunda, sat�tan elde edilebilecek tutara veya sat�n almadan do¤abilecek borca eittir.
Finansal enstrümanlar�n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri irket taraf�ndan piyasalara ilikin bilgiler ve gerekli
de¤erleme yöntemleri kullan�larak belirlenmitir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde kullan�lan piyasa
verilerinin yorumlanmas�na gerek duyulmaktad�r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler irket�in varl�klar�n�
elden ç�karmas� durumunda cari piyasa koullar�nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.

Banka mevduatlar�, alacaklar, teminat mektuplar� ve akreditifler gibi arta ba¤l� taahhütler kar� taraf�n anlaman�n
artlar�n� yerine getirememesi durumunda, irket finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal
enstrümanlard�r.

Baz� menkul de¤erlerin maliyet de¤erine eit olan kay�tl� de¤erlerinin, k�sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e uygun
de¤erlerine eit oldu¤u varsay�lmaktad�r.

Aa¤�da her mali enstrüman�n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan�lan yöntemler ve varsay�mlar
belirtilmitir.
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Haz�r De¤erler

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

Finansal varl�klar

Borsalarda ilem gören finansal varl�klar için gerçe¤e uygun de¤erler borsa rayiçleri veya piyasa de¤erleri
kullan�larak bulunur. Piyasa de¤eri bilinmeyenler için defter de¤eri gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

Ticari alacaklar

Tahsili üpheli alacaklar kar�l�¤� sonras� ticari alacaklar ile ticari borçlar�n bilançodaki mevcut de¤erleri, gerçe¤e
uygun  tahmini de¤erleridir.

Kullan�lan krediler

Kullan�lan krediler, kullan�ld�klar� tarihte geçerli olan faiz oranlar�na tabidir. Libor art� sabit bir oranla al�nan krediler
faiz ödeme dönemlerindeki de¤iime göre de¤erlendirilip yeniden Libor�daki geçerli olan faiz oranlar�ndaki
dalgalanmalara göre de¤ien faiz oranlar�na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar�ndan muhasebeletirilirler.
Finansman giderleri tahakkuk esas�na göre muhasebeletirilir ve olutuklar� dönemde ödenmeyen k�s�m bilançodaki
kredi tutar�na eklenir.

Tahsilat riski

Grup�un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar�ndan do¤abilmektedir. Grup�un önemli tutarlarda az say�da müteri
yerine, çok say�da müteriden alacakl� olmas� nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad�r. Ticari
alacaklar, Grup yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al�narak de¤erlendirilmekte ve
gerekti¤inde uygun oranda üpheli alacak kar�l�¤� ayr�ld�ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. 

Fiyat riski 

Grup, faaliyet konusu nedeniyle yabanc� para birimlerinin Yeni Türk Liras� kar�s�ndaki de¤erlerinin de¤iimlerine
ba¤l� olarak kur dalgalanmalar�na maruz kalmaktad�r. Grup�un ihracatlar� ve ithalatlar� yabanc� para cinsinden
yap�lmaktad�r. Kullan�lan kredilere ilikin faiz oranlar�n�n bir bölümü piyasada oluan faiz oranlar�na paralel olarak
de¤imektedir. Bu nedenle, Grup, iç ve d� piyasalarda faiz dalgalanmalar�na da maruz kalmaktad�r.

Likidite riski 

Grup genellikle k�sa vadeli finansal enstrümanlar�n� nakde çevirerek; örne¤in alacaklar�n� tahsil ederek  kendisine
fon yaratmaktad�r. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun de¤erleriyle kay�tlarda yer almaktad�r.

h. Kur de¤iiminin etkileri 

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

Grup�un yasal kay�tlar�nda, yabanc� para cinsinden (YTL d��ndaki para birimleri) muhasebeletirilen ilemler ilem
tarihindeki kurlar kullan�larak Yeni Türk Liras��na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l� varl�k ve borçlar
bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan�larak Yeni Türk Liras��na çevrilmilerdir. Bu çevrimden ve dövizli
ilemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar�/zararlar� gelir tablosunda yer almaktad�r.

�. Hisse ba�na kazanç

Hisse ba�na kazanç miktar�, dönem kâr/zarar�n�n irket hisselerinin dönem içindeki a¤�rl�kl� ortalama pay adedine
bölünmesiyle hesaplanmaktad�r.

i. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

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

Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir  yükümlülü¤ün bulunmas�, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için
ekonomik fayda içeren kaynaklar�n iletmeden ç�kmas�n�n muhtemel olmas� ve söz konusu yükümlülük tutar�n�n
güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas� durumunda, ilgili yükümlülük kar�l�k olarak mali tablolara al�n�r. 

arta ba¤l� yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklar�n iletmeden ç�kma ihtimalinin muhtemel hale gelip
gelmedi¤inin tespiti amac�yla sürekli olarak de¤erlendirmeye tabi tutulur. arta ba¤l� yükümlülük olarak ileme tabi
tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar�n iletmeden ç�kma ihtimalinin muhtemel hale
gelmesi durumunda, bu arta ba¤l� yükümlülük, güvenilir tahminin yap�lamad�¤� durumlar hariç, olas�l�ktaki
de¤iikli¤in oldu¤u dönemin mali tablolar�na  kar�l�k olarak  al�n�r.

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

k. Muhasebe politikalar�, muhasebe tahminlerinde de¤iiklik ve hatalar

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

Gerekli olmas� veya Grup�un mali durumu, performans� veya nakit ak�mlar� üzerindeki ilemlerin ve olaylar�n
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do¤uracak nitelikte ise muhasebe
politikalar�nda de¤iiklik yap�l�r ve bu kapsamda yap�lan de¤iiklik geriye dönük olarak da uygulan�r. Yap�lan
politika de¤iikli¤inin uygulanmas�, gelecek dönemlere de yans�mas� durumunda, ilgili politika de¤iikli¤inin
etkileri, de¤iikli¤in yap�ld�¤� dönemlerde mali tablolara al�n�r. 

Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan�larak yap�l�r. Ancak, tahminin
yap�ld�¤� koullarda de¤iiklik olmas�, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelimelerin ortaya ç�kmas� sonucunda
tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iikli¤in etkisi, yaln�zca bir döneme ilikinse, de¤iikli¤in
yap�ld�¤� cari dönemde, gelecek dönemlere de ilikinse, hem de¤iikli¤in yap�ld�¤� dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kâr� veya zarar�n�n belirlenmesinde dikkate al�nacak ekilde mali tablolara
yans�t�l�r.

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

l. Kiralama ilemleri

Finansal kiralamayla elde edilen varl�klar, al�m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Grup�a ait bir varl�k olarak
görülür. Kiralayana kar� yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal
kiralama taahhütü ile varl�¤�n gerçe¤e uygun de¤eri aras�ndaki fark�n oluturdu¤u finansal giderler, her muhasebe
dönemine düen yükümlülü¤ün sabit faiz oran� ile da¤�t�lmas� suretiyle kiralama süresi boyunca olutu¤u döneme ait
gelir tablosuna kaydedilir.

m. �likili taraflar

Ekteki mali tablolarda Soda Sanayii A..�nin hissedarlar�, konsolide olan ve olmayan Grup irketleri, bunlar�n
yöneticileri ve ilikili olduklar� bilinen di¤er gruplar, ilikili irketler olarak tan�mlanm�lard�r. Ola¤an faaliyetler
nedeniyle irketlerle yap�lan ilemler genel olarak piyasa koullar�na uygun fiyatlarla gerçekletirilmitir.

n. Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas�

irketin ana faaliyet konusu  soda ve türevleri üretimi ve sat�� oldu¤undan finansal bilgileri bölümlere göre
raporlanmam�t�r.
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o. Devlet tevik ve yard�mlar�

Kurumlar�n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varl�klara ilikin 6.000 YTL�nin üzerindeki yat�r�m harcamalar�n�n
%40�� (baz� istisnalar hariç) yat�r�m indirimi istisnas�ndan yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. �stisna
edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc�n�n yeterli olmamas� halinde
hesaplanan yat�r�m indirimi hakk� sonraki y�llara devrolunur. Yat�r�m indirimi istisnas�ndan yararlanmak için
"Yat�r�m Tevik Belgesi" alma zorunlulu¤u bulunmamaktad�r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere
göre kazan�lm� yat�r�m indirimi hakk�n�n kullan�lmas� halinde yararlan�lan yat�r�m indirimi istisnas� tutar� üzerinden,
kâr�n da¤�t�l�p da¤�t�lmad�¤�na bak�lmaks�z�n %19,8 oran�nda stopaj hesaplanacakt�r.

16 Temmuz 2004 tarih ve 5228 no�lu Kanun�un 28�inci maddesinin 9�uncu f�kras�nda aa¤�daki hüküm getirilmitir:
Kurumlar�n 31 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bünyelerinde gerçekletirdikleri münhas�ran yeni
teknoloji ve bilgi aray��na yönelik arat�rma ve gelitirme harcamalar� tutar�n�n %40�� Ar-Ge indirimi olarak
Kurumlar vergisinden istisna edilir. 31 Temmuz 2004 tarihinden önceki harcamalar için eski uygulamaya devam
edilecektir. Ar-Ge �ndirimi için stopaj uygulamas� yoktur.

94/6401 say�l� �hracata Yönelik Devlet Yard�mlar� Karar� çerçevesinde Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun
9/9/1998 tarih ve 98/16 say�l� Karar�na istinaden yay�mlanan 98/10 say�l� Arat�rma-Gelitirme (Ar-Ge) Yard�m�na
�likin Tebli¤ çerçevesinde D� Ticaret Müstearl�¤� taraf�ndan, sanayi kurulular�n�n uzman kurumlar taraf�ndan Ar-
Ge niteli¤ine sahip oldu¤u tespit edilen projeleri kapsam�nda izlenip de¤erlendirilebilen giderlerinin belli bir oran�n�n
hibe eklinde kar�lanmakta veya bu projelere geri ödeme kouluyla sermaye deste¤i sa¤lanmaktad�r. 

Maliye Bakanl�¤� ve D� Ticaret Müstearl�¤� taraf�ndan tespit edilen usul ve esaslar do¤rultusunda yap�lan ihracat
ilemleri ile di¤er döviz kazand�r�c� faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmitir.

�hracata Yönelik Devlet Yard�mlar� Karar�na dayan�larak haz�rlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun
16/12/2004 tarihli ve 2004/11 say�l� karar�na istinaden yurt d�� fuar kat�l�mlar�n�n desteklenmesi amac�yla devlet
yard�m� ödenmektedir.

p. Kurum kazanc� üzerinden hesaplanan vergiler

Türk Vergi Kanunu ana irket ve ba¤l� ortakl�klar�n�n konsolide bir vergi beyannamesi doldurmas�na izin
vermemektedir. Dolay�s�yla, ekteki konsolide mali tablolarda yans�t�lan vergi kar�l�klar� konsolide edilen irketleri
ayr� tüzel kiilik baz�nda dikkate alarak hesaplanm�t�r.

Dönemin kâr ve zarar� üzerindeki gelir vergisi yükümlülü¤ü, cari y�l vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir. Cari
y�l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr�n�n vergiye tabi olan k�sm� üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi
oranlar� ile hesaplanan vergi yükümlülü¤ünü ve geçmi y�llardaki vergi yükümlülü¤ü ile ilgili düzeltme kay�tlar�n�
içermektedir.

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl�¤�, varl�klar�n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen de¤erleri ile
yasal vergi matrah� hesab�nda dikkate al�nan tutarlar� aras�ndaki geçici farkl�l�klar�n bilanço yöntemine göre vergi
etkilerinin yasalam� vergi oranlar� dikkate al�narak hesaplanmas�yla belirlenmektedir. 

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl�¤�, sözkonusu geçici farkl�l�klar�n ortadan kalkaca¤� ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlar�nda yapacaklar� tahmin edilen art� ve azal� oranlar�nda mali tablolara yans�t�lmaktad�rlar.
Ertelenen vergi varl�¤�, gelecek dönemlerde vergi avantaj�n�n sa¤lanmas� olas� durumlarda ayr�l�r. Bu varl�ktan art�k
yararlan�lamayaca¤� anla�ld�¤� oranda ilgili varl�ktan silinir.

Ertelenmi vergi, varl�klar�n olutu¤u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan vergi oranlar�
üzerinden hesaplan�r ve gelir tablosuna  gider veya gelir olarak kaydedilir.  

Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar�, pein ödenen kurumlar vergisi tutarlar�yla, ilikili oldu¤undan
netletirilmektedir. Ertelenmi vergi alaca¤� ve yükümlülü¤ü de ayn� ekilde netletirilmektedir.
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r. Çal�anlara sa¤lanan faydalar/k�dem tazminat�

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

s. Nakit ak�m tablosu:

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

t. Kâr Da¤�t�m�

Seri: XI, No: 25 say�l� Tebli¤ K�s�m Onbe madde 399 uyar�nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkletirme ileminde ortaya ç�kan ve "geçmi y�llar zarar�" nda izlenen tutar�n, SPK�n�n kâr da¤�t�m�na ilikin
düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre da¤�t�labilecek kâr rakam� bulunurken
indirim kalemi olarak dikkate al�nmas� esast�r. Bununla birlikte, "geçmi y�llar zarar�"nda izlenen söz konusu tutar,
varsa dönem kâr� ve da¤�t�lmam� geçmi y�l kârlar�, kalan zarar miktar�n�n ise s�ras�yla ola¤anüstü yedek akçeler,
yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad�r.

Sermaye Piyasas� Kurulu,  Seri :XI, No:25 Say�l� Tebli¤i ile 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere,UFRS�na
uygun olarak haz�rlanan mali tablolar esas al�narak hesaplanan 2005 y�l� faaliyetlerinden elde edilen kârlar dikkate
al�nmak üzere, da¤�t�labilir kâr�n en az %30�u oran�nda kâr da¤�t�m� zorunlulu¤u getirilmitir. Kâr�n da¤�t�m�,
irketlerin genel kurullar�n�n alaca¤� karar uyar�nca, nakit olarak ya da da¤�t�labilir kâr�n %30�undan aa¤� olmamak
üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi olarak yap�labilir.

Sermaye Piyasas� Kurulu�nun Seri:XI, No:25 Say�l� Tebli¤i/UFRS hükümleri çerçevesinde konsolide mali tablo
düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iletmelerce da¤�t�labilir kâr�n hesaplanmas�nda konsolide mali tablolarda yer alan
kâr içinde görünen; ba¤l� ortakl�k, müterek yönetime tabi teebbüs ve itiraklerden ana ortakl�¤�n konsolide mali
tablolar�na intikal eden, ancak genel kurullar�nca kâr da¤�t�m karar� al�nmam� olanlar�n kâr tutarlar� dikkate al�nmaz.

Seri: XI, No: 21 ve Seri: XI, No: 25 say�l� Tebli¤ler kapsam�nda konsolidasyona dahil ba¤l� ortakl�k, müterek
yönetime tabi teebbüs ve itiraklerin genel kurullar�nda kâr da¤�t�m karar� al�nm� olmas� durumunda, söz konusu
iletmelerin an�lan düzenlemelere göre düzenlenmi mali tablolar� çerçevesinde ana ortakl�¤�n konsolide mali
tablosuna intikal eden kâr üst s�n�r olmak üzere, genel kurullarda al�nan kâr da¤�t�m� karar�na ba¤l� olarak söz konusu
iletmelerden ana ortakl�¤a intikal edecek kâr tutar� ana ortakl�¤�n da¤�t�labilir kâr�nda dikkate al�n�r. 

Ayr�ca, 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 say�l� Sermaye Piyasas� Kurulu Karar� uyar�nca; Kurul�un düzenlemelerine
göre bulunan net da¤�t�labilir kâr üzerinden Kurul�un asgari kâr da¤�t�m zorunlulu¤una ilikin düzenlemeleri
uyar�nca hesaplanan kâr da¤�t�m tutar�n�n tamam�n�n yasal kay�tlarda yer alan da¤�t�labilir kârdan kar�lanabilmesi
durumunda, bu tutar�n tamam�n�n, kar�lanamamas� durumunda ise yasal kay�tlarda yer alan net da¤�t�labilir kâr�n
tamam�n�n da¤�t�lmas� gerekmektedir. Kurul�un düzenlemelerine göre haz�rlanan mali tablolarda veya yasal
kay�tlar�n herhangi birinde dönem zarar� olmas� durumunda ise kâr da¤�t�m� yap�lmayacakt�r. 

SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
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u. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�

irket cari dönemde, IASB ve Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�n� Yorumlama Komitesi ("IFRIC")

taraf�ndan 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yay�nlanm� yeni ve revize edilmi UFRS ve yorumlar�ndan

kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar�n� SPK taraf�ndan 20 Aral�k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas� zorunlu

k�l�nan formatlarla çelien hususlar haricinde, uygulam�t�r.

Ekli mali tablolar�n onaylanma tarihi itibariyle aa¤�daki standartlar ve yorumlar yay�nlanm� ancak yürürlü¤e

girmemitir.

UFRS 6 Yeralt� Kaynaklar�n�n Aranmas� ve De¤erlenmesi

UFRS 7 Finansal Enstrümanlar: Dipnotlarda Aç�klanacak Hususlar

IFRIC 4 Bir Anlaman�n Kiralama Hakk� �çerip �çermedi¤inin Belirlenmesi

IFRIC 5 Y�k�m, Eski Haline Getirme ve Çevre Rehabilitasyon Fonlar�ndan Do¤an Haklar

IFRIC 6 Özel Bir Piyasaya Kat�l�m Sonucu Ortaya Ç�kan Yükümlülükler  At�k  Elektrik ve  Elektronik Ekipmanlar

IFRIC 7  UMS 29 Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard�   Kapsam�nda Yeniden 

Düzenleme  Metodunun Uygulanmas�

IFRIC 8 UFRS 2�nin kapsam�

irket yönetimi bu standart ve yorumlar�n gelecek dönemlerde uygulanmas�n�n irket mali tablolar�na önemli etkisi

olmayaca¤�n� düünmektedir.

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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4.   HAZIR DEERLER

31 Aral�k 31 Aral�k

2005 2004

Kasa 4.030 152

Vadesiz mevduatlar 7.045.512 6.309.181

Vadeli mevduatlar 40.368.847 -

Di¤er haz�r de¤erler 1.359.516 41.028

48.777.905 6.350.361

Vadeli Mevduatlar:

Döviz Cinsi Faiz Oran� (%) Döviz Miktar� 31 Aral�k 2005 31 Aral�k 2004

YTL 13,50-1,75 - 36.664.562 -

Euro 3,25-3,80 629.912 999.985 -

USD 4,25 2.015.427 2.704.300 -

40.368.847 -

31 Aral�k 2005 itibariyle vadeli mevduatlar�n 39.368.862 YTL�s�,  vadesiz mevduatlar�n 5.749.519 YTL�si ilikili

taraf olan Türkiye � Bankas� A..�de bulunmaktad�r ve bu tutar�n 1.251.906 YTL�si blokedir.

5. MENKUL KIYMETLER

Grup�un 31 Aral�k 2005 ve 31 Aral�k 2004 tarihleri itibariyle menkul k�ymeti bulunmamaktad�r.

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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6. F�NANSAL BORÇLAR

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

K�sa vadeli banka kredileri 36.683.903 15.936.070
Uzun vadeli kredilerin k�sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 1.124.918 518.091
Toplam k�sa vadeli finansal borçlar 37.808.821 16.454.161

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k�sm� 2.518.569 3.904.785
Toplam uzun vadeli krediler 2.518.569 3.904.785

Toplam finansal borçlar 40.327.390 20.358.946

Finansal borçlar�n geri ödeme vadeleri aa¤�daki gibidir:

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

1 y�l içinde ödenecekler 37.808.821 16.454.161
1 � 2 y�l içinde ödenecekler 874.713 1.006.567 
2 � 3 y�l içinde ödenecekler 874.712 1.006.567 
3 � 4 y�l içinde ödenecekler 769.144 1.006.567 
4 � 5 y�l içinde ödenecekler - 885.084 

40.327.390 20.358.946

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k�sm� aa¤�dakilerden olumaktad�r:

Döviz Cinsi Faiz Oran� (%) Döviz Miktar� 31 Aral�k 2005

EUR 4,35-4,58 1.586.500 2.518.569

2.518.569

Döviz Cinsi Faiz Oran� (%) Döviz Miktar� 31 Aral�k 2004

EUR 4,35-4,58 2.137.500 3.904.785

3.904.785

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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7.   T�CAR� ALACAK VE BORÇLAR 
31 Aral�k 31 Aral�k

K�sa vadeli ticari alacaklar (net) 2005 2004

Ticari alacaklar 8,331.532 8.902.727
Alacak senetleri 2.618.572 2.062.227 
Alacak senetleri reeskontu (390.855) (425.715)
Verilen Depozito ve Teminatlar 45.000 -
üpheli ticari alacaklar 710.133 817.179 
üpheli ticari alacaklar kar�l�¤� (710.133) (817.179)

10.604.249 10.539.239

31 Aral�k 31 Aral�k
Uzun vadeli ticari alacaklar 2005 2004
Verilen Depozito ve Teminatlar 18.315 11.925

Tahsili beklenmeyen alacaklar için kar�l�k ayr�lm�t�r. Bu kar�l�k, geçmi y�llarda edinilen deneyimlere dayan�larak
hesaplanm�t�r.  2005  ve 2004 y�l�nda gerçekleen üpheli alacaklar kar�l�¤� hareketleri aa¤�daki gibidir.

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Aç�l� bakiyesi (817.179) (784.257)
Dönem gideri - (96.005)
Kur Fark� 107.046 (32.264) 
Parasal kazanç - 95.347       
Kapan� bakiyesi (710.133) (817.179)

Toplulu¤un ticari alacaklar� için alm� oldu¤u teminatlar aa¤�daki gibidir:

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Teminat mektuplar� 5.022.299 4.467.977 
Teminat çek ve senetleri 1.433.912 1.061.461 
�potekler 512.500 512.500 

6.968.711 6.041.938 

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

K�sa vadeli ticari borçlar (net)
Sat�c�lar 17.744.727 7.790.349 
Borç senetleri reeskontu (205.018) (109.864)
Al�nan depozito ve teminatlar 131.271 91.010 
Di¤er ticari borçlar 705 910 

17.671.685 7.772.405 

8. F�NANSAL K�RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI 
Yoktur .

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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9.  �L�K�L� TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

Grup�un 31 Aral�k 2005 ve 31 Aral�k 2004 tarihleri itibariyle ortaklar, ba¤l� ortakl�klar, itirakler ve ilikili oldu¤u
di¤er irketlerin ticari ünvanlar� aa¤�daki gibidir:

Ortaklar

T. ie ve Cam Fab. A.. (iecam)
Trakya Cam Sanayi A.. (Trakya Cam)
Anadolu Cam Sanayi A.. (Anadolu Cam)
Cami Madencilik A.. (Cami Madencilik)
Cam Pazarlama A.. (Cam Pazarlama)

�tirakler

Denizli Cam San. Ve Tic. A.. (Denizli Cam)
Oxyvit Kimya San. Ve Tic. A.. (Oxyvit Kimya)
Cami Elektrik Üretim A.. (Cami Elektrik)
Paabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.. (Paabahçe Cam)
iecam Shangai Trading Co. Ltd. (iecam Shangai)
Cromital SPA (Cromital)

Topluluk �çi irketler

Paabahçe Eskiehir Cam San. Ve Tic. A.. (Paabahçe Eskiehir)
Madencilik Sanayi Tic. A.. (Madencilik Sanayi)
Paabahçe Ma¤azalar� A.. (Paabahçe Ma¤azac�l�k)
Çay�rova Cam Sanayi A.. (Çay�rova Cam)
Cami Ambalaj Sanayi A.. (Cami Ambalaj)
Cam Elyaf Sanayi A.. (Cam Elyaf)
Cami Sigorta Hizmetleri A.. (Cami Sigorta)
Cami Lojistik Hizmetleri A.. (Cami Lojistik)
Ferro Döküm San. ve Tic. A.. (Ferro Döküm)
Cami Limited (Cami Limited)
Mina-Ksani Cam Ambalaj Fabrikalar� (Mina-Ksani)
� Yat�r�m Menkul De¤erler A.. (� Yat�r�m)
iecam Sigorta Arac�l�k Hizmetleri A.. (iecam Sigorta)
Ruscam Ltd. (Ruscam)
Trakya Glass Bulgaria EAD (Trakya Glass)

Di¤er �likili Taraflar

T. � Bankas� A.. (� Bankas�)
TTI Avea (TTI Avea)
Solvay Sodi AD (Solvay Sodi)

SODA SANAY�� A..
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31 Aral�k 31 Aral�k
Krediler 2005 2004
Cam Pazarlama arac�l�¤� ile kullan�lan krediler 34.235.125 14.639.848
� Bankas��ndan al�nan krediler 1.542.012 1.233.210

�likili taraflardan ticari alacaklar
Trakya Cam 642.359 521.112
Cam Pazarlama 36.409.830 31.737.988
Denizli Cam 4.834 4.370
Oxyvit Kimya 183 184
Paabahçe Cam 128.751 154.563
Paabahçe Eskiehir 53.690 65.865
Anadolu Cam 280.297 243.202
Cromital SPA 6.509 -
Çay�rova Cam - 66.327
Trakya Glass 43.830 -
Cam Elyaf 1.730 1.794

37.572.013 32.795.405
�likili taraflardan di¤er alacaklar
iecam - 887.949
Trakya Cam 1.121.509 4.422.666
Cami Madencilik 619.495 1.944.363
Oxyvit Kimya 62.722 30.076
Paabahçe Eskiehir 76.824 442.474
Anadolu Cam 18.193 - 
Çay�rova Cam - 580.072
Denizli Cam 31.535 29.565
Cam Elyaf - 3.755.911
Cami Ambalaj - 609
Madencilik Sanayi 10 -
Paabahçe Cam 621.434 -
Cami Elektrik 1.400.909 6.655

3.952.631 12.100.340

Personelden alacaklar 50.272 25.006
Toplam ilikili taraflardan alacaklar 41.574.916 44.920.751

�likili taraflara ticari borçlar
iecam 355.901 265.594
Solvay Sodi 538.787 -
Cami Lojistik 37.876 58.113
Cami Madencilik 12.929 -
Cami Limited 222.034 263.322
Cami Ambalaj 531 384

1.168.058 587.413
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31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

�likili taraflara di¤er borçlar
Anadolu Cam 657.804 947.972
Cam Pazarlama 3.614.776 13.290.345
iecam Sigorta Hizmetleri 94.163 -
Çay�rova Cam 411.842 -
Paabahçe Cam - 248.787
Cam Elyaf 745.903 -
Paabahçe Ma¤azac�l�k 6.945 15.236
iecam 204.014 -
Cami Ambalaj - 258
Cami Sigorta - 63.773
Cami Lojistik 444.491 1.957.592
Cami Limited 20.803 348.036
Di¤er 5.665 5.979

6.206.406 16.877.978

Personele borçlar 271.736 285.017

Toplam ilikili taraflara borçlar 7.646.200 17.750.408

�likili taraflara sat�lar 2005 2004
Trakya Cam 36.233.151 33.863.293 
Paabahçe Cam 9.646.097 10.153.392 
Paabahçe Eskiehir 3.577.253 3.933.470 
Denizli Cam 296.880 287.149 
Cam Pazarlama 165.305.634 149.193.901 
Çay�rova Cam - 3.836.246 
Cam Elyaf 113.688 110.394 
Anadolu Cam 17.151.526 15.692.998 
Trakya Glass 850.888 -
Mina-Ksani - 558.301 
Oxyvit Kimya 11.162 10.648 

233.186.279 217.639.792

�likili taraflardan al�mlar 2005 2004
Cam Pazarlama 7.524.300 98.430.638
Cami Madencilik 729.854 382.208
Cami Limited 2.550.245 44.925.634
Solvay Sodi 4.435.371 -
Di¤er - 41.882

15.239.770 143.780.362

�likili taraflardan finansman gelirleri 2005 2004
Trakya Cam 553.443 1.362.623
iecam Holding 28.506 577.782
Cam Pazarlama 330.010 -
Paabahçe Cam 49.674 305.959
Paabahçe Eskiehir 68.365 67.536
Cam Elyaf 178.173 261.147
Cami Madencilik 152.664 377.819
Cami Elektrik 107.951 4.690
�bank 1.416.170 4.867
Di¤er 61.143 71.828

2.946.099 3.034.251
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�likili taraflardan finansman giderleri 2005 2004

Cami Lojistik 57.325 559.161
Anadolu Cam 155.105 402.597
Cam Pazarlama 1.356.927 3.188.588
Çay�rova Cam 19.336 49.781
Paabahçe Cam 78.155 60.521
�bank 267.886 70.988
Di¤er 44.408 90.829

1.979.142 4.422.465

�likili taraflardan temettü gelirleri 2005 2004

Solvay iecam - 3.187.950
Paabahçe Cam 874.999 2.033.201

874.999 5.221.151

�likili taraflara komisyon gideri 2005 2004

iecam Holding 159.904 111.690
Cam Pazarlama 1.059.813 746.869
Cami Lojistik 466.593 495.351

1.686.310 1.353.910

�likili taraflara ödenen hizmet bedeli 2005 2004
iecam Holding 3.309.624 2.622.736

�likili taraflardan  di¤er gelirler 2005 2004

Cam Elyaf 1.411.874 1.269.027
Cami Madencilik 1.376.049 1.219.363
Cami Lojistik 101.269 -
Cami Elektrik 974.357 778.725
Anadolu Cam 298.986 355.762
Ruscam 211.468 -
Oxyvit Kimya 719.604 544.361
Di¤er 41.292 20.458

5.134.899 4.187.696

�likili taraflardan di¤er gider ve zararlar 2005 2004

� Bankas� 144.644 126.756
Çay�rova Cam 111.914 -
iecam Shangai 213.116 -
Di¤er 4.988 -

474.662 126.756
10.  D�ER ALACAKLAR VE D�ER YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral�k 31 Aral�k
CAR� D�ER ALACAKLAR 2005 2004

Organize Sanayi Bölgesi depozito 86.051 704.155
Di¤er çeitli alacaklar 25.757 157.492

111.808 861.647
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31 Aral�k 31 Aral�k
CAR� OLMAYAN D�ER ALACAKLAR 2005 2004
Di¤er çeitli alacaklar - 508

31 Aral�k 31 Aral�k
KISA VADEL� D�ER  YÜKÜMLÜLÜKLER 2005 2004

Ödenecek vergi ve harçlar 992.887 1.496.594
Ödenecek SSK primleri 1.385.442 760.142 
Gider tahakkuklar� 1.907 387
KDV 47.077 34.053
Di¤er çeitli borçlar 40.337 17.363
Di¤er tahakkuk ve yükümlülükler 2.057 3.439

2.469.707 2.311.978

11.  CANLI VARLIKLAR

Grup�un esas faaliyet konusu kapsam� d��ndad�r.

12. STOKLAR
31 Aral�k 31 Aral�k

2005 2004

�lk madde ve malzeme 20.202.207 14.916.241 
Yar� mamüller 599.963 549.765 
Mamüller 11.318.438 8.331.878 
Ticari mallar 432.084 1.290.530 
Verilen sipari avanslar� 1.010.925 638.688 
Di¤er stoklar 163.294 3.369.897 

33.726.911 29.096.999 

13. DEVAM EDEN �NAAT SÖZLEMELER� ALACAKLARI VE HAKED� BEDELLER�

Yoktur.
14. ERTELENEN VERG� VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER�

Ertelenmi Vergi:

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

Ertelenmi vergiye baz tekil eden baz� kalemler aa¤�daki gibidir:

31 Aral�k 31 Aral�k
Ertelenmi vergiye baz tekil eden zamanlama farkl�l�klar�: 2005 2004
Maddi duran varl�klar�n de¤erleme ve amortisman farkl�l�klar� 159.903.418 163.418.136
K�dem tazminat� kar�l�¤� (15.302.848) (14.268.116)
Yararlan�lacak yat�r�m indirimi - (2.942.107)
Vergiden mahsup edilecek geçmi y�l zararlar� - (9.084.369)
Reel olmayan finansman maliyetleri (76.142) (101.522)
Stoklar�n yeniden de¤erlemesi 177.111 153.243
Di¤er (461.262) (671.983)

144.240.277 136.503.282
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31 Aral�k 31 Aral�k
Ertelenmi vergi (alaca¤�)/ yükümlülükleri: 2005 2004

Maddi duran varl�klar�n de¤erleme ve amortisman farkl�l�klar� 47.971.025 49.025.441
K�dem tazminat� kar�l�¤� (4.590.854) (4.280.435)
Yararlan�lacak yat�r�m indirimi - (801.008)
Vergiden mahsup edilecek geçmi y�l zararlar� - (2.725.311)
Reel olmayan finansman maliyetleri (22.843) (30.457)
Stoklar�n yeniden de¤erlemesi 53.133 45.973
Di¤er (133.869) (197.085)

43.276.592 41.037.118
Ertelenmi vergi yükümlülü¤ü hareketleri:
Aç�l� bakiyesi 41.037.118 44.687.787
Ertelenmi vergi gideri/(geliri) 2.239.474 1.782.293
Parasal kazanç - (5.432.962)
Kapan� bakiyesi 43.276.592 41.037.118

31 Aral�k
2005

Vergi kar�l�¤�n�n mutabakat�:
Vergi ve ana ortakl�k d�� paylar öncesi kâr 15.575.999
Geçerli vergi oran� %30
Hesaplanan vergi 4.672.800

Ayr�lan ile hesaplanan vergi kar�l�¤�n�n mutabakat�:
-kanunen kabul edilmeyen giderler 753.893
-temettü ve di¤er vergiden muaf gelirler (1.697.840)
-vergiden mahsup edilebilecek geçmi y�l zararlar� (48.796)
-yararlan�lacak yat�r�m indirimleri (1.677.775)
-vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek parasal kay�p / kazanç 203.709
-konsolidasyon düzeltmeleri 901.042
-farkl� vergi oranlar�na tabi yurtd�� itirakler (271.590)

Gelir tablosundaki vergi kar�l�¤� (Not 41) 2.835.443

15. D�ER CAR�/DÖNEN VARLIKLAR VE CAR� OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR

31 Aral�k 31 Aral�k
D�ER CAR� VARLIKLAR 2005 2004

Gelecek aylara ait giderler 139.198 8.564 
Di¤er KDV 1.336.277 1.428.445 
Pein ödenen vergiler ve fonlar - 89
Personel avanslar� - 3.150
Di¤er çeitli dönen varl�klar 87.200 53 

1.562.675 1.440.301

31 Aral�k 31 Aral�k
CAR� OLMAYAN VARLIKLAR 2005 2004

Gelecek aylara ait giderler 141.251 177.556
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16. F�NANSAL VARLIKLAR
31 Aral�k 31 Aral�k

2005 2004

Vadeye kadar elde tutulacak yat�r�mlar 1.384.365 1.390.679        
Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar 103.182.820 100.594.660

104.567.185 101.985.339 
Sat�lmaya haz�r finansal varl�klar:

Pay 31 Aral�k Pay 31 Aral�k
% 2005 % 2004

Paabahçe Cam 4,74 20.948.535 4,74 20.948.535
Denizli Cam(*) 16,22 5.108.481 16,22 3.027.137
Cami Elektrik 0,08 42.914 0,08 42.914
Oxyvit Kimya(**) 44,00 4.781.080 44,00 6.218.847
Solvay iecam Holding(***) 21,44 69.805.677 19,13 70.032.704
iecam Shangai Trade Co.Ltd.(****) 100,00 324.523 100,00 324.523
Cromital S.P.A.(*****) 50,00 2.171.610 - -

103.182.820 100.594.660

(*)  Bu irkete ait hisse senetleri �stanbul Menkul K�ymetler Borsas��nda (�MKB) ilem görmektedir.
(**)  Ekli konsolide mali tablolarda Oxyvit Kimya özkaynak metoduyla mali tablolara dahil edilmitir. Oxyvit Kimya

3.350.000 YTL olan sermayesini 3.015.000 YTL azaltm� ve bu nedenle Ekim 2005 ay�nda Grup�a 1.326.600
YTL sermaye iadesi yapm�t�r.

(***) Grup, Avusturya�da kurulu Solvay iecam Holding AG�deki pay�n�, EBRD�ye ait 24 hisseyi 15 Nisan 2005
tarihinde sat�n alarak % 19,13�den % 21,44�e yükseltmitir. Mart 2005 ve daha önceki dönemlerde
endekslenmi maliyet de¤eri ile mali tablolarda yer alan söz konusu itirakin ortakl�k pay�n�n  yeni hisse
al�m�yla birlikte önemli derecede etki edilebilen konuma gelindi¤inden an�lan itirak yöntem de¤iikli¤i
yap�larak,  özkaynak yöntemi ile mali tablolara dahil edilmitir. Yöntem de¤iikli¤i sonucunda 5.560.361 YTL
olumsuz fark gelir tablosuna yans�t�lm�t�r.

(****) iecam hangai önemli büyüklükte olmamas� sebebiyle konsolidasyona dahil edilmemi, 31.12.2004 tarihi
itibariyle düzeltilmi de¤eri ile gösterilmitir.          

(*****) Cromital SPA önemli büyüklükte olmamas� nedeniyle konsolidasyona dahil edilmemi olup, maliyet de¤eri ile
gösterilmitir.

Vadeye kadar elde tutulacak yat�r�mlar:
31 Aral�k 31 Aral�k

Nominal de¤er Vade 2005 2004

Eurobond USD 1.000.000 Haziran 2010 1.384.365 1.390.679

17.  POZ�T�F/NEGAT�F EREF�YE (NET)
Yoktur.

18.  YATIRIM AMAÇLI GAYR�MENKULLER
Yoktur.
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19. MADD� DURAN VARLIKLAR

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)



SODA SANAY�� A..

20.   MADD� OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

Di¤er Maddi
olmayan

duran
Haklar Varl�klar Toplam

Maliyet de¤eri

1 Ocak 2005 aç�l� bakiyesi 4.240.977 2.044 4.243.021
Kur çevrim fark� - (64) (64)
Al�mlar 7.093 - 7.093
31 Aral�k  2005 kapan� bakiyesi 4.248.070 1.980 4.250.050

Birikmi amortismanlar

1 Ocak 2005 aç�l� bakiyesi (4.142.116) (1.362) (4.143.478)
Kur çevrim fark� - 64 64
Dönem gideri (16.693) (156) (16.849)
31 Aral�k 2005 kapan� bakiyesi (4.158.809) (1.454) (4.160.263)

31 Aral�k 2004 itibariyle net defter de¤eri 98.861 682 99.543

31 Aral�k 2005 itibariyle net defter de¤eri 89.261 526 89.787 

21.   ALINAN AVANSLAR

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Yurtiçi sipari avanslar� 400.549 57.413
Yurtd�� sipari avanslar� 396.047 897.614 

795.596 955.027 

22. EMEKL�L�K PLANLARI

irketin bilançosunda emeklilik planlar�n� kapsayan herhangi bir yükümlülü¤ü bulunmamaktad�r.

23. BORÇ KARILIKLARI

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Vergi kar�l�¤� (Not 41) 595.969 210.167
Pein ödenmi vergi ve fonlar (Not 41) (392.185) (95.011)
Maliyet giderleri kar�l�¤� 1.351.776 1.109.232
Toplam k�sa vadeli borç kar�l�klar� 1.555.560 1.224.388

K�dem tazminat� kar�l�klar� 15.302.848 14.268.116
Toplam uzun vadeli borç kar�l�klar� 15.302.848 14.268.116
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K�dem Tazminat� Kar�l�klar�:

Türkiye�de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup�ta bir y�ll�k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene
ba¤l� olmaks�z�n iine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r�lan, vefat eden, erkekler için 25 kad�nlar için 20
y�ll�k hizmet süresini dolduran yada emeklilik ya�na gelmi (kad�nlarda 58, erkeklerde 60 ya) personele k�dem
tazminat� ödemesi yap�lmak zorundad�r.

31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle k�dem tazminat� tavan� 1.727,15 YTL dir. (31 Aral�k 2004: 1.574,74 YTL)

Yeniden düzenlenmi UMS 19 "Personele Sa¤lanan Haklar" ilk kez 1999 y�l�nda uygulanmaya balanm�t�r. Temel
uygulama prensiplerini de¤itirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmi standart yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait
oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün muhasebeletirilmesini daha aç�k hale getirmitir:

� Netinin reel iskonto oran�n� verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran� belirlenmelidir.
Hesaplanan reel iskonto oran� gelecekte ödenecek k�dem tazminat� ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü
de¤erlerinin hesaplanmas�nda kullan�lmal�d�r. 

� �ste¤e ba¤l� iten ayr�lmalar neticesinde ödenmeyip, Grup�a kalacak olan k�dem tazminat�
tutarlar�n�n tahmini oran�  da dikkate al�nmal�d�r.

Sonuç olarak, 31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle, Grup�un elemanlar�n�n gelecekteki emeklili¤inden kaynaklanan tahmini
yükümlülü¤üne ilikin kar�l�k, bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans�t�lm�t�r.
Yukar�daki tarihler itibariyle k�dem tazminat� yükümlülükleri, y�ll�k % 6.175 enflasyon ve %12 iskonto oran�
kullan�larak belirlenmitir.

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Aç�l� bakiyesi 14.268.116 16.808.505
Dönem gideri 2.859.960 3.378.029
Ödenen tazminatlar (1.825.228) (3.874.908)
Parasal kazanç - (2.043.510)
Kapan� bakiyesi 15.302.848 14.268.116

24. ANA ORTAKLIK DII PAYLAR/ANA ORTAKLIK DII KÂR ZARAR
Yoktur.

25.  SERMAYE/KARILIKLI �T�RAK SERMAYE DÜZELTMES�
31 Aral�k 2005 ve 31 Aral�k 2004 itibariyle sermaye yap�s� aa¤�daki gibidir:

31 Aral�k 31 Aral�k
Ortaklar % 2005 % 2004

iecam 50,22 31.450.662 50,22 31.450.662 
Anadolu Cam 14,24 8.920.000 14,24 8.920.000
Anadolu Hayat Sigorta 0,01 8.328 0,01 8.328 
Trakya Cam 19,45 12.178.920 19,45 12.178.920 
Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi 0,02 12.271 0,02 12.271 
Cami Madencilik 0,04 23.913 0,04 23.913 
Cam Pazarlama 0,98 613.708 0,98 613.708 
Halka aç�k k�s�m 15,04 9.422.198 15,04 9.422.198 
Nominal sermaye 100,00 62.630.000 100,00 62.630.000
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26. SERMAYE YEDEKLER�
31 Aral�k 31 Aral�k

2005 2004

Finansal duran varl�k de¤er art� fonu (1.226.586) (3.307.929)
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar� 284.457.097 332.972.327

283.230.511 329.664.398

27. KÂR YEDEKLER�

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Yasal yedekler 5.899.575 5.899.575
Ola¤anüstü Yedekler - 7.524.715
Yabanc� para çevrim farklar� (263.500) (76.838)

5.636.075 13.347.452

28. GEÇM� YIL KÂR/ZARARLARI

18 Nisan 2005 tarihinde yap�lan genel kurulda al�nan karara istinaden bilançoda yer alan geçmi y�l zarar�, 31 Aral�k
2004 tarihindeki net dönem kâr� ve yasal yedek akçeler enflasyon farklar�ndan mahsup edilmitir. Yap�lan bu mahsup
ilemi sonras�nda bilanço denkletirmesine ilikin geçmi y�llar zararlar� hesab�nda izlenen bir tutar bulunmamaktad�r.

Mahsup Mahsup Mahsup
Öncesi �lemi Sonras�

YTL YTL YTL

Ç�kar�lm� sermaye 62.630.000 - 62.630.000
Yasal yedekler 5.899.575 - 5.899.575
Ola¤anüstü yedekler 7.524.715 (7.524.715) -
Enflasyon düzeltmesi 332.972.327 (48.515.230) 284.457.097
Birikmi zararlar (-) (54.552.580) 56.039.945 1.487.365
Net dönem kâr� - - 12.740.556

354.474.037 - 367.214.593

29. YABANCI PARA POZ�SYONU
Di¤er

Yabanc�
paralar YTL YTL

31  Aral�k 2005 USD EUR Kar�l�¤� Kar�l�¤�

Haz�r De¤erler 5.170.568 1.787.330 95.536 9.870.870
Ticari alacaklar (net) 2.096.804 574.620 - 3.725.701
�likili taraflardan alacaklar 13.554.408 10.978.151 559.218 36.174.338
Di¤er alacaklar ve dönen varl�klar - 84.363 - 133.926
Vadeye kadar elde tutulacak
finansal varl�klar 1.031.722 - - 1.384.365
Banka kredileri (11.006.059) (12.789.407) - (35.071.114)
Ticari borçlar (net) (20.053) (753.495) - (1.223.080)
�likili taraflara borçlar (108.996) (47.518) - (221.686)
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar� (9.299) (432.331) - (698.803)

Net yabanc� para pozisyonu 14.074.517
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Di¤er
Yabanc�

paralar YTL YTL
31  Aral�k 2004 USD EUR Kar�l�¤� Kar�l�¤�

Haz�r De¤erler 3.148.661 782.352 2.035 5.657.054 

Ticari alacaklar (net) 1.154.730 686.280 - 2.803.459 
�likili taraflardan alacaklar 13.081.047 7.419.903 476.425 31.587.177 
Di¤er alacaklar ve dönen varl�klar -   1.355 - 2.475 
Vadeye kadar elde tutulacak 
finansal varl�klar 1.036.196 -  - 1.390.679 
Banka kredileri (8.950.565) (2.220.578) - (16.069.105 )
Ticari borçlar (net) (931.793 ) (516.539 ) - (2.194.172) 
�likili taraflara borçlar (109.094) (63.861) - (263.076) 
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar� (335.356 ) (144.000 ) - (713.140) 

Net yabanc� para pozisyonu 22.201.351

30. DEVLET TEV�K YARDIMLARI

Devlet tevik ve yard�mlar� kapsam�nda sa¤lanan haklar Not(3.o)�da detayl� olarak sunulmutur.

31.  KARILIKLAR, ARTA BALI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Verilen teminat mektuplar� 2.153.014 1.570.168 
Verilen teminat senetleri ve kefaletler - 170.000 
Verilen ipotek senedi - 17.131
�tirak hissesi sat�n alma taahhüdü (*) 8.117.062 13.421.000 
�hracat taahhüdü 9.553.616 15.393.887

19.823.692 30.572.186 

(*) 1997 senesinde irket, Solvay ve EBRD, Solvay iecam Holding A.G.�ye ortak olarak Bulgaristan�da özelletirilen
Solvay Sodi�nin ço¤unluk hisselerini sat�n alm�t�r. EBRD, ortakl�kta finansal ortak olarak yer almaktad�r. EBRD,
Solvay iecam Holding A.G.�ye 40 Milyon USD koyarak ortak olmutur ve hisselerinin 30 Milyon USD�ye kar�l�k
gelen k�sm�n� Solvay�e, 10 Milyon USD�e kar�l�k gelen k�sm�n� T.ie ve Cam Fabrikalar� A..�ne satmak üzere
opsiyon vermitir. Bu opsiyon kar�l�¤�nda her y�l EBRD�ye üzerinde anla�lan bir oran ile faiz ödemesi
yap�lmaktad�r. �lk anlamada, Temmuz 2002�ye kadar geçerli olan opsiyon süresi yap�lan yeni anlama çerçevesinde
Nisan 2007�ye kadar uzat�lm� ve aamal� hale getirilmitir. Bu kapsamda T.ie ve Cam Fabrikalar� A.., Solvay
iecam Holding AG�nin 1040 adet hissesinden EBRD�ye ait olan 24 hissesini 15 Nisan 2005 tarihinde 3.950.617,28
ABD dolar� kar�l�¤�nda sat�n alm� ve ayn� tarihte ayn� bedelle irket�e satm�t�r. Bakiye kalan 6.049.382,72 ABD
Dolar� kar�l�¤� hisse senetlerinin 2006 ve 2007 y�llar� içinde al�nmas� öngörülmektedir.

irket, T.ie ve Cam Fabrikalar� A.. taraf�ndan iecam Toplulu¤u Cam Ev Eyas� ve Kimyasallar gruplar�n�n
yat�r�mlar�n�n finansman� amac� ile West-LB AG Londra ubesinden kullan�lan 2 y�l ödemesiz dönem olmak  üzere 5
y�l vadeli 21.000.000 Euro tutar�ndaki kredinin 11.000.000 Euro�luk k�sm�na garantör olmutur.

irket, �zmir Menemen Deri Serbest Bölgesinde deri kimyasallar� üretmek, yurtiçi ve yurtd��nda pazarlamak  üzere
yap�lacak Sintan yat�r�m�n�n gerçekletirilmesi amac�yla kurulacak 900.000 YTL sermayeli Sintan A..�ne % 3 pay
alarak  ortak olmaya karar vermitir.

irket, mülkiyetindeki ta�nmazlar�n�n 28.010 m2.lik bölümü üzerinde, Topluluk irketlerinden Cami Elektrik Üretimi
A.. lehine 30 y�ll�k üst hakk� tesis etmitir.

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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Ayr�ca Grup aleyhine aç�lm� olup 31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle devam etmekte olan ve sonuçlanan davalar aa¤�da
aç�klanm�t�r:

31 Aral�k 2005 tarihi itibariyle Grup aleyhine aç�lan dava tutar� toplam� 909.978 YTL, Grup taraf�ndan aç�lan davalar
toplam� ise 588.579 YTL�d�r. Grup aleyhine aç�lan davalar�n 86.301 YTL�si Gübreta A.. taraf�ndan aç�lm�t�r. Grup
taraf�ndan aç�lan davalar�n 188.579 YTL�lik k�sm� Gübreta A.. aleyhine  aç�lm�t�r.

Grup�un Mersin �li Karadiken köyündeki kireçta� iletmesinde kiralanan sahan�n haricindeki yerde ocak faaliyetinde
bulundu¤u gerekçesiyle Tarsus Mal Müdürlü¤ü taraf�ndan Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi�nde aleyhine tazminat ve
müdahalenin men�i için dava aç�lm�t�r. Mahkeme taraf�ndan konuya ilikin bilirkii tayin edilmi olup, bilirkii
raporuna istinaden 523.912 YTL tutar�nda kar�l�k ayr�lm�t�r. Tarsus Maliye Hazinesi irket aleyhine Tarsus 1. Asliye
Hukuk Mahkemesi�nde 19 adet parsel üzerinde "So¤utma Suyu Temini �sale Hatt� Projesi" kapsam�nda dava açm� olup,
dava halen devam etmektedir. Bu proje kapsam�nda irketçe Tarsus Maliye Hazinesi aleyhine Mecra irtifak�n�n tesisi
için Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava aç�lm� olup, dava halen devam etmektedir.

32.  �LETME B�RLEMELER�
Yoktur.

33.  BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup faaliyetlerini tek bir sektörde sürdürdü¤ünden bölümlere göre raporlama yap�lmam�t�r.

34. B�LANÇO TAR�H�NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
irket, T.ie ve Cam Fabrikalar� A.. taraf�ndan iecam Toplulu¤u Cam Ev Eyas� ve Kimyasallar gruplar�n�n
yat�r�mlar�n�n finansman� amac� ile Calyon Bank�tan kullan�lan 2 y�l ödemesiz dönem olmak üzere 5 y�l vadeli
25.000.000 $ tutar�ndaki kredinin 12.000.000 $�l�k k�sm�na garantör olmutur.

irket, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesindeki arsa ve binan�n sat��ndan do¤an 538.624,24 YTL sat� kâr�n�n
sermayeye ilave edilmesine karar vermi olup, sermaye art�r�m tarihi daha sonra belirlenecektir.

35. DURDURULAN FAAL�YETLER
Bilanço tarihi itibariyle Grup�un durdurulan faaliyeti yoktur.

36. ESAS FAAL�YET GEL�RLER�

Sat�lar 2005 2004

Yurt içi sat�lar 177.362.993 166.301.692
Yurt d�� sat�lar 173.275.175 156.233.983
Sat� iadeleri (7.583) (38.831)
Sat� iskontolar� (4.387.328) (4.358.158)
Sat�lardan di¤er indirimler (10.975.449) (11.364.816)

335.267.808 306.773.870

Sat�lar�n Maliyeti 2005 2004

�lk madde ve malzeme giderleri (174.374.361) (155.680.939)
Do¤rudan içilik giderleri (8.174.628) (8.546.703)
Genel üretim giderleri (27.540.341) (24.246.986)
Amortisman giderleri (21.683.117) (21.211.587)
Yar� mamul stoklar�ndaki de¤iim 50.198 (52.460)

Mamul stoklar�ndaki de¤iim 2.986.560 (9.385.026)
Sat�lan mamullerin maliyeti (228.735.689) (219.123.701)
Sat�lan ticari mallar�n maliyeti (49.398.909) (55.366.413)
Sat�lar�n maliyeti (278.134.598) (274.490.114)

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler 2005 2004

Fuar tevik gelirleri 50.808 68.399

37. FAAL�YET G�DERLER�

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

Arat�rma ve gelitirme giderleri (1.223.314) (1.766.527)
Pazarlama, sat� ve da¤�t�m giderleri (22.199.419) (22.243.876)
Genel yönetim giderleri (21.986.416) (21.301.386)

(45.409.149) (45.311.789)

Not: 01.01-31.12.2005 döneminde, Arat�rma ve gelitirme giderlerinin 214.336 YTL.�s�, Pazarlama sat� ve da¤�t�m
giderlerinin 2.316.361 YTL.�s�, Genel yönetim giderlerinin 922.582 YTL.�s� amortisman giderlerinden olumaktad�r.

38. D�ER FAAL�YETLERDEN GEL�RLER/G�DER VE KÂR/ZARARLAR

Di¤er Faaliyetlerden Gelir  ve Kârlar 2005 2004

�tiraklerden temettü gelirleri 875.000 5.221.151
Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen itiraklerden elde edilen gelirler (*) 1.759.438 368.203
Faiz gelirleri 3.565.189 6.543.103
Konusu kalmayan kar�l�klar 30.495 35.248
Kambiyo kârlar� 2.106.300 1.790.172
Reeskont faiz gelirleri 168.430 59.148
Di¤er ola¤an gelir ve kârlar 5.649.332 4.179.763
Önceki dönem gelir ve kârlar� 37.206 56.113
Di¤er ola¤and�� gelir ve kârlar 1.755.941 1.556.772

15.947.331 19.809.673

Di¤er Faaliyetlerden Gider  ve Zararlar 2005 2004

Komisyon giderleri (2.843) (676)
Kar�l�k giderleri (376.544) (261.161)
Kambiyo zararlar� (3.562.485) (3.350.827)
Reeskont faiz giderleri (38.416) (93.625)
Di¤er gider ve zararlar (166.701) (26.464)
Çal�mayan k�s�m gider ve zararlar�  (**) (1.213.683) (1.575.233)
Önceki dönem gider ve zararlar� (26.338) (86.746)
Di¤er ola¤and�� gider ve zararlar (4.120.068) (965.599)

(9.507.078) (6.360.331)

(*) Özkaynak metodu etkisi

Solvay iecam Holding(Not 16) (1.877.822) -
Oxyvit Kimya 3.637.260 368.203

1.759.438 368.203

(**)  Çal�mayan k�s�m giderinin 624.569 YTL�si amortisman giderinden olumaktad�r.

(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)
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39. F�NANSMAN G�DERLER�

2005 2004

Borçlanma maliyetleri (2.639.123) (9.141.315)

40. NET PARASAL POZ�SYON KÂR/ZARARI

01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas�na son verilmesi nedeniyle, net parasal
pozisyon kâr/zarar� hesaplanmam�t�r.

41.  VERG�LER

Kurumlar Vergisi
31 Aral�k 31 Aral�k

Ödenecek kurumlar vergisi: 2005 2004

Kurumlar vergisi kar�l�¤� (Not: 23) (595.969) (210.167)
Pein ödenmi vergi ve fonlar (Not 23) 392.185 95.011

(203.784) (115.156)

31 Aral�k 31 Aral�k
Vergi kar�l�¤�: (Not 14) 2005 2004

Cari kurumlar vergisi kar�l�¤� (595.969) (210.167)
Ertelenmi vergi kar�l�¤� (2.239.474) (1.782.293)

(2.835.443 (1.992.460)

Grup, Türkiye�de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup�un cari dönem faaliyet sonuçlar�na ilikin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli kar�l�klar ayr�lm�t�r.

Vergiye tabi kurum kazanc� üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran�, ticari kazanc�n tespitinde gider
yaz�lan vergi matrah�ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleik irketlerden al�nan temettüler,
vergiye tabi olmayan gelirler ve kullan�lan yat�r�m indirimleri düüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktad�r.

Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar�: 2004 y�l� için %33 (Resmi Gazete�nin 2 Ocak 2004 tarihli say�s�nda yay�nlanan
5035 say�l� kanun ile kurumlar vergisi oran� %30�dan %33�e yükseltilmitir.), 2005 y�l� için  %30 olarak belirlenmitir.

Türkiye�de geçiçi vergi üçer ayl�k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici kurumlar
vergisi oran� 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere % 25�den % 30�a yükseltilmitir. Bu oran 2004 y�l�nda ise
%33 olarak uygulanm�t�r. 2005 y�l� kurum kazançlar�n�n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aamas�nda
kurum kazançlar� üzerinden %30 oran�nda geçici vergi hesaplanm�t�r.

Zararlar, gelecek y�llarda oluacak vergilendirilebilir kârdan düülmek üzere, maksimum 5 y�l ta�nabilir. Ancak oluan
zararlar geriye dönük olarak, önceki y�llarda oluan kârlardan düülemez.

Türkiye�de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlama prosedürü bulunmamaktad�r. irketler ilgili
y�l�n hesap kapama dönemini takip eden y�l�n 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz�rlamaktad�r. Vergi
Dairesi taraf�ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay�tlar� 5 y�l içerisinde incelenerek de¤itirilebilirler.

SODA SANAY�� A.. VE BALI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2005 VE 2004 TAR�HLER� �T�BAR�YLE KONSOL�DE MAL� TABLOLARA �L�K�N D�PNOTLAR
(Birim aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.)



Gelir Vergisi Stopaj�:

Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabanc� irketlerin Türkiye�deki ubelerine da¤�t�lanlar hariç
olmak üzere da¤�t�lan kâr paylar� üzerinden ayr�ca gelir vergisi stopaj�  hesaplanmas� gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj�
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmitir. Da¤�t�lmay�p sermayeye ilave edilen kâr paylar� gelir
vergisi stopaj�na tabi de¤ildir. 2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen baz� kazançlar üzerinden da¤�t�ma
ba¤l� olmaks�z�n yap�lan istisna kazanç stopaj� genel olarak kald�r�lm�t�r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce al�nm�
yat�r�m tevik belgelerine istinaden yararlan�lan yat�r�m indirimi tutar� üzerinden halâ %19.8 vergi tevkifat� yap�lmas�
gerekmektedir. Grup irketlerinin kârlar� yat�r�m indirimi istisnas� tutar�na ula�ncaya dek, bu indirimden yararlan�labilir.
irketlerin kâr etmemesi ya da zararda olmas� durumunda bu indirim hakk� sonraki y�llarda elde edilecek kârlar
üzerinden hesaplanacak vergiden düülmek üzere sonraki y�llara ta�nabilir. Bu durumda sonraki y�la ta�nan yat�r�m
indirimi tutar� önceki y�l�n TEFE art� oran�nda art�r�l�r.

42. H�SSE BAINA KAZANÇ

Cari döneme ait hisse ba�na kâr hesaplamas�, ç�kar�lan bedelli ve bedelsiz hisselerin etkisi göz önüne al�narak, UMS
33�e uygun olarak yap�lm�t�r.

31 Aral�k 2005 tarihinde sona eren dönemde irket hisselerinin a¤�rl�kl� ortalamas� ve hisse ba�na kâr hesaplamas� 
(1 YTL de¤erli hisseye isabet eden) aa¤�daki gibidir.

31 Aral�k 31 Aral�k
2005 2004

1 Ocak itibariyle tedavüldeki hisse senedi adedi 62.630.000 62.630.000

Ç�kar�lan bedelsiz hisseler - -
Nakit kar�l�¤� ç�kar�lan hisseler - -

31 Aral�k 2005 itibariyle tedavüldeki hisse senedi adedi 62.630.000 62.630.000

Tedavüldeki hisse senedinin
a¤�rl�kl� ortalama adedi  62.630.000 62.630.000
Net kâr    12.740.556 950.979

Hisse ba�na kazanç  (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden)    0,203 0,015

43. NAK�T AKIM TABLOSU
Nakit ak�m tablosu mali tablolarla birlikte sunulmutur.

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

irketin 31 Aral�k 2005 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasas� Kurulu�nun Seri: XI, No.25 say�l� tebli¤inde
at�fta bulunulan Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar�na (UFRS) göre haz�rlanan  denetimden geçmi mali
tablolar�, Denetim Komitesi�nin karar� da dikkate al�narak incelenmi, söz konusu mali tablolar�n faaliyet sonuçlar�n�n
gerçek durumunu yans�tt�¤� ve irketin izledi¤i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasas� Kurulu�nun Seri: XI, No.25 say�l�
tebli¤inde at�fta bulunulan Uluslararas� Finansal Raporlama Standartlar� (UFRS)�na uygun oldu¤u irket Yönetim
Kurulu�nun 20 Mart 2006 tarihli toplant�s�nda kamuya bildirim amac�yla onaylanm�t�r.
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2005 YILI
ORTAKLAR
OLAAN GENEL KURUL
GÜNDEM�

1) Bakanl�k Divan� Seçimi ve Bakanl�k Divan��na Genel Kurul Tutana¤�n� �mza Yetkisi Verilmesi,
2) irketimizin 2005 Y�l� Çal�malar� Hakk�nda Yönetim Kurulu ve Denetçiler  Raporlar�n�n Okunmas�,
3)    2005 Y�l� Bilançosu ve Gelir Tablosu Hesaplar�n�n �ncelenmesi ve Onay�, Yönetim  Kurulu Üyeleri ve 

Denetçilerin �bras�,
4)  2005 Y�l� Kâr�n�n Da¤�t�m ekli ve Tarihi Hakk�nda Karar Al�nmas� ve Kâr Da¤�t�m Politikas� Hakk�nda 

Bilgi Verilmesi,
5)  Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6)  Denetçilerin Seçimi,
7)  Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334 ve 335�inci Maddeleri Uyar�nca Gerekli �znin Verilmesi,
8)  Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas�,
9)     Denetçilerin Ücretlerinin Saptanmas�,

10)   Y�l �çinde Yap�lan Ba¤�lar Hakk�nda Ortaklara Bilgi Sunulmas�,
11)    irket Esas Sözlemesinin Ekli Tadil Tasar�s�nda Belirtilen ekilde De¤itirilmesi Hakk�nda Karar Al�nmas�,
12)      Ba¤�ms�z Denetleme Kuruluu�nun Seçimi Hakk�nda Karar Al�nmas�,
13)      Dilek ve Temenniler.

Tarih : 11 Nisan 2006 Saat 13:00

Yer : � Kuleleri Kule 3 34330 4. Levent-Beikta/�STANBUL
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