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Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
Yönetim Kurulu’na
Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi’nin ve ba lı ortaklıklarının (birlikte irket olarak anılacaktır)
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle düzenlenmi konsolide bilançosunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara
hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan sınırlı
denetim ilke ve kurallarına göre incelemi bulunuyoruz. Ara dönem konsolide bilanço ve gelir tablosu üzerinde
yaptı ımız çalı ma, yıllık mali tablolara ili kin olarak genel kabul görmü denetim ilke, esas ve standartlarına
göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmu tur. ncelememiz esas olarak, ara dönem konsolide mali
tablolarının hazırlanı ındaki sistemi anlamaya yönelik analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve
kurallarının gerektirdi i çe itli denetim tekniklerinin uygulanmasından olu mu tur. Bu nedenle raporumuzun,
yıllık ba ımsız denetim raporlarından farklı olarak de erlendirilmesi gerekmektedir.
SPK’nın stanbul Menkul Kıymetler Borsası Ba kanlı ı’na muhatap 27 Nisan 2004 tarih ve MSD-10/303-9009
sayılı yazısında da açıklandı ı üzere, 30 Eylül 2005 tarihi irket’in SPK’nın Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i’ne uygun olarak konsolide mali tablolarını hazırladı ı ilk
dokuz aylık ara hesap dönemi olması nedeniyle, ili ikte sunulan 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle sona eren dokuz
aylık ara hesap dönemine ait konsolide gelir, özsermaye de i im ve nakit akım tabloları ile konsolide gelir
tablosu dipnotları bir önceki yılın aynı ara hesap dönemine ili kin mali tablolar ile kar ıla tırmalı olarak
sunulmamı tır.
Bu çerçevede, Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi’nin yukarıda belirtilen 1 Ocak – 30 Eylül 2005
tarihli ara hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında, SPK tarafından yayımlanmı muhasebe standartlarına
(Not 2) ve ara hesap dönemi mali tablolarının hazırlanmasına ili kin ilke ve kurallara uymayan önemli bir hususa
rastlanmamı tır.
Görü ümüze art getirmeksizin a a ıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz :
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle ili ikteki konsolide mali tablolarda, irket’in geçmi yıl zararları 56.742.379 YTL
olarak gerçekle mi olması nedeniyle irket’in faaliyetlerinin devamlılı ı, gelecekteki operasyonlarının
karlılı ına ve gerekli finansmanın sa lanmasına ba lıdır.
Güney Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Billur Demet Atan, SMMM
Sorumlu Ortak, Ba denetçi
1 Kasım 2005
stanbul, Türkiye

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle
KONSOL DE B LANÇO

(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
Referansları

VARLIKLAR
Cari/Dönen varlıklar
Hazır De erler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
Di er Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Di er Cari/Dönen Varlıklar

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cari olmayan/Duran varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
Di er Alacaklar (net)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif erefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Di er Cari Olmayan/Duran Varlıklar

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

Toplam Varlıklar

30 Eylül 2005
Cari Dönem
Ba ımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmi

31 Aralık 2004
Geçmi Dönem
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi

56.003.919

39.244.794

7.401.455
35.646.380
555.693
305.662
11.782.094
312.635

273.174
22.974.300
885.710
472.107
13.458.109
1.181.394

13.747.358

11.247.054

70.681
272.654
181.968
13.182.572
39.483
-

1.513
202.775
133.760
10.335.300
573.706
-

69.751.277

50.491.848

Sayfa 6 ile 33 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(2)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihi tibariyle
KONSOL DE B LANÇO

(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
Referansları

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net)
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Yükümlülükler (net)

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10

Uzun Vadeli Yükümlülükler

30 Eylül 2005
Cari Dönem
Ba ımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmi

31 Aralık 2004
Geçmi Dönem
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi

44.724.350

32.618.767

17.878.069
9.716.140
10.170.139
234.386
4.522.054
1.581.494
622.068

21.066.301
6.300.070
350.610
1.692.276
2.935.699
273.811

3.677.409

2.445.731

Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Yükümlülükler (net)

6
8
10
7
9
21
23
14
10

790.394
1.116.580
1.770.435
-

546.953
765.366
1.133.412
-

ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR

24

-

-

21.349.518

15.427.350

18.000.000
54.073.729
38.671
259.753
53.775.305
166.620
100.663
86.657
-

18.000.000
53.982.409
38.671
168.433
53.775.305
187.320
100.663
86.657
-

(20.700)
5.851.548
(56.742.379)

(48.327)
(56.694.052)

69.751.277

50.491.848

ÖZSERMAYE
Sermaye
Kar ılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi hraç Primleri
Hisse Senedi ptal Karları
Yeniden De erleme Fonu
Finansal Varlıklar De er Artı Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Satı Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı (Zararı)
Geçmi Yıl Zararları
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

25
26
27, 28

27, 28

27, 28

Sayfa 6 ile 33 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(3)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
KONSOL DE GEL R TABLOSU
(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
Referansları

Ba ımsız Sınırlı
Denetimden Geçmi
1 Ocak 2005 –
30 Eylül 2005

Ba ımsız Sınırlı
Denetimden Geçmi
1 Temmuz 2005 –
30 Eylül 2005

Esas Faaliyet Gelirleri
Satı Gelirleri (net)
Satı ların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler (net)

36
36
36
36

Brüt Esas Faaliyet Karı
Faaliyet Giderleri (-)

37

Net Esas Faaliyet Karı
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Gelirleri/(Giderleri), net

38
38
39

Faaliyet Karı

71.234.939
(55.445.548)
-

28.689.466
(21.774.573)
-

15.789.391

6.914.893

(8.871.674)

(2.718.951)

6.917.717

4.195.942

828.405
(162.887)
655.665

178.774
(16.996)
(507.726)

8.238.900

3.849.994

Net Parasal Pozisyon Karı

40

-

-

Ana Ortaklık Dı ı Kar

24

-

-

8.238.900

3.849.994

(2.387.352)

(1.110.416)

5.851.548

2.739.578

0,0325

0,0152

Vergi Öncesi Kar
Vergiler

41

Net Dönem Karı
Hisse Ba ına Kar (Ykr)

42

Sayfa 6 ile 33 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır

(4)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
M TABLOSU
KONSOL DE ÖZSERMAYE DE

(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

31 Aralık 2004 Bakiyesi
Geçmi yıl zararlarına transfer
Finansal varlıklar de er artı fonu
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem zararı
30 Eylül 2005 Bakiyesi

Ödenmi
Sermaye

Hisse Senedi
hraç
Primleri

Yabancı Para
Çevrim
Farkları

18.000.000

38.671

-

-

-

18.000.000

38.671

Finansal
Varlıklar De er
Artı Fonu

Öz Sermaye
Enflasyon
Düzeltme Farkları

Yasal
Yedekler

Ola anüstü
Yedekler

168.433

100.663

86.657

53.775.305

(48.327)

(56.694.052)

15.427.350

(20.700)
-

91.320
-

-

-

-

48.327
5.851.548

(48.327)
-

91.320
(20.700)
5.851.548

(20.700)

259.753

100.663

86.657

53.775.305

5.851.548

(56.742.379)

21.349.518

Sayfa 6 ile 33 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(5)

Net Dönem
Karı /(Zararı)

Geçmi Yıl
Zararları

Toplam
Öz Sermaye

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablolara li kin Dipnotlar

(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

1.

RKET’ N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi (Pima - irket), stanbul’da 1963 yılında kurulmu tur. irket’in
hisse senetlerinin %12,70’i stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda i lem görmektedir. irket’in kayıtlı adresi
Balmumcu Mahallesi, Bestekar evkibey Sokak, Enka II. Binası, Kat : 4 Be ikta / stanbul’dur.
irket’in fiili faaliyet konusu her çe it plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri malzeme (sert
PVC'
den plastik in aat malzemeleri ve plastik pencere profili) imalatı, bu nev'
i malzeme ve e yanın toptan ve
perakende satı ı, ithali ve ihracı üzerinedir.
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle,
edilmektedir.

irket bünyesinde ortalama 155 (31 Aralık 2004 – 134) personel istihdam

Mali tablolar yayınlanmak üzere, irket yönetimi tarafından 1 Kasım 2005 tarihinde onaylanmı tır. irket’in ana
orta ı Enka n aat ve Sanayi A. . (Enka n aat) olup, Enka n aat’ın ana ortakları Tara ve Gülçelik ailelerinden
olu maktadır.
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, Pima ’ın ba lı ortaklıkları, bu irketlerin faaliyetleri, kuruldukları ülkeler ve
kurulu yılları a a ıda belirtilmi tir :
Kuruldu u
Ülke

Kurulu
Yılı

Ba lı Ortaklı ın smi

Faaliyet Konusu

Pimapen Joint Stock Company (Pimapen Moskova)

PVC kapı ve pencere profillerinin pazarlaması ile u ra maktadır.

Rusya

1994

Pimapen Logistic Center SRL (Pimapen Romanya)

PVC kapı ve pencere profillerinin pazarlaması ile u ra maktadır.

Romanya

2005

Ara dönem mali tablolar açısından, Pima ve konsolidasyona tabi tutulan ba lı ortaklıklar “ irket” olarak
adlandırılmaktadır.
2.

MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR

irket’in mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli ba lı muhasebe prensipleri a a ıdaki gibidir:
Mali Tabloların Hazırlanma lkeleri
irket’in mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama
ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmı tır. SPK, Seri: XI, No: 25 Sayılı “Sermaye
Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i”nde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayımlamı tır.
Anılan tebli de, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe standartları uygulanıldı ında da, SPK
Muhasebe Standartları’na uyulmu sayılaca ı belirtilmi tir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı oldu u bir
kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan irketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadı ını ilan etmi tir. irket’in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle mali tabloları, yukarıda
bahsedildi i üzere SPK’nın izin verdi i alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmı tır. Mali tablolar ve
dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmu tur.
irket, 31 Aralık 2004 ve önceki dönemler için muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türkiye’de geçerli
olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlı ı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP)
gereklerine göre tutmu ve Türk Lirası cinsinden hazırlamı tır. irket’in yurt dı ında faaliyet gösteren ba lı
ortaklı ı Pimapen Moskova, ticari sicilinin kayıtlı oldu u Rusya Federasyonu (Rusya)’nda geçerli olan kanun ve
mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmaktadır. irket’in yurt dı ında faaliyet gösteren di er
ba lı ortaklı ı Pimapen Romanya, ticari sicilinin kayıtlı oldu u Romanya’da geçerli olan kanun ve mevzuat
hükümleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmaktadır.

(6)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablolara li kin Dipnotlar (Devamı)
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2.

MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü e giren yasa ile irket 1 Ocak 2005’den itibaren yasal mali tablolarını Yeni Türk
Lirası (YTL) olarak tutmaya ba lamı tır. Mali tablolar irket’in yasal kayıtlarına dayandırılmı ve Yeni Türk
Lirası cinsinden ifade edilmi olup SPK Muhasebe Standartları’na göre irket’in durumunu layıkıyla arz
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma de i ikliklerine tabi tutularak hazırlanmı tır. Bu düzeltme
kayıtları ve sınıflandırmalar temel olarak, finansal araçların UMS 39 - Finansal Enstrümanların Kayda Alınması
ve De erlemesi ile uyumlu olarak de erlenmesi, Kıdem tazminatı’nın UMS 19 - Çalı an Hakları ile uyumlu
olarak tekrar hesaplanması ve UMS 12 - Ertelenmi Vergi Etkileri ve UMS 16 - Sabit Kıymet amortismanlarının
kıst esasına göre ayrılmasından olu maktadır. Mali tablolar maliyet bedelleri üzerinden yansıtılmı tır.
levsel ve Raporlama Para Birimi
irket’in i levsel ve raporlama para birimi YTL’dir.
irket’in yüksek enflasyonlu ekonomiler olmayan Rusya ve Romanya’da faaliyet gösteren yabancı ba lı
ortaklıkları Pimapen Moskova ve Pimapen Romanya’nın i levsel para birimi Euro’dur. Uluslararası Muhasebe
Standartları (UMS) 21 – Döviz Kurlarındaki De i imin Etkileri uyarınca, bilanço kalemleri bilanço tarihindeki
Euro kuruyla; gelir ve giderler ise dönemin ortalama kuruyla YTL’ye çevrilmektedir. Bu çevrimden do an
çevrim karı / zararı, özsermayenin altında olu an “Yabancı Para çevrim Farkları” hesabında yer almaktadır.
Devlet statistik Enstitüsü’nün yayınladı ı ülke geneli toptan e ya fiyat endeksine göre 31 Aralık 2004 itibariyle
üç yıllık kümüle enflasyon %69,7, yıllık enflasyon oranı ise %13,8’dir. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle üç yıllık
kümüle enflasyon %48,6, yıllık enflasyon oranı ise %10,9 olarak gerçekle mi tir. Buna ba lı olarak SPK’nın 18
Mart 2005 tarihli 7642 no’lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme i leminin uygulanmasını
gerektiren objektif ko ulların gerçekle memi olması ve SPK’nın varolan verilere dayanarak ileride de bu
ko ulların gerçekle me emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktı ını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yeniden ifade etme i lemine tabi tutulmu tur.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL’nin genel satın alma gücünde olu an de i ikliklerin mali tablolar
üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 uyarınca yapılmı tır (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama). UMS 29’a göre, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimiyle hazırlanan cari dönem ve
kar ıla tırma amacıyla sunulan önceki döneme ait mali tablolar son bilanço tarihinde geçerli endeksle
düzeltilmek sureti ile ifade edilmektedir. 31 Aralık 2004 sonu itibariyle son üç yıllık döneme ili kin endeks ve
düzeltme katsayıları a a ıdaki gibidir:

31 Aralık 2002
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004

Endeks

Dönü üm Faktörleri

6.478,8
7.382,1
8.403,8

1.297
1.138
1.000

Yukarıda bahsedilen düzeltme i leminin ana esasları a a ıdaki gibidir:
-

Ekte kar ıla tırma amacıyla sunulmu olan 31 Aralık 2004 tarihli mali tablolar, 30 Eylül 2005 dönemi
itibariyle yeniden ifade edilme i lemine son verilmesi sebebiyle, 31 Aralık 2004 tarihindeki geçerli ölçüm
birimi ile gösterilmi tir.

-

31 Aralık 2004 tarihi itibariyle mali tablolarda yer alan parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli
ölçüm birimi ile gösterildi inden yeniden ifade edilmemi tir.

-

31 Aralık 2004 tarihine kadar özsermaye hesabı, nakit akı lar, birikmi karlardan transferler ve sabit
kıymetlerin satılmalarıyla olu an kazanç ve karların i lem tarihlerindeki katsayılar ile çarpılması suretiyle
düzeltme i lemine tabi tutulmu tur.

(7)
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2.

MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)

-

Öz sermaye hesaplarının enflasyon düzeltmesinden olu an farklar öz sermaye hesabı içinde yer alan "Öz
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları" hesabında yansıtılmı tır.

-

Bilanço tarihinde cari de erleriyle ta ınmayan parasal olmayan aktifler ve pasifler, özsermayenin di er
kalemleri (elimine edilen yasal yeniden de erleme hariç) ilgili katsayılar kullanılarak cari de erlerine
getirilmi tir.

-

Genel enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi gelir tablosunda parasal kazanç / (kayıp) olarak
kaydedilmi tir.

-

Amortisman, itfa payları ve parasal olmayan varlıkların satılmasından do an kar veya zarar hariç di er
bütün gelir tablosu hesaplarının düzeltilmesinde ilgili olarak i lem tarihindeki katsayı kullanılmı tır.

Bilanço ve gelir tablosundaki kalemlerin genel fiyat endeksi ve ilgili katsayılar kullanılarak cari de erlerine
getirilmesi irket’in bu aktif ve pasifleri bilançoda gösterildi i de erlerinden nakde çevrilebilece i anlamına
gelmez. Benzer olarak, bu durum irket’in sermayesinde ortaya çıkan de er artı ının da ortaklarına
da ıtılabilece i anlamına da gelmemektedir.
Konsolidasyon Esasları
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle konsolide mali tablolar, irket’in ba lı ortaklı ı Pimapen Moskova ve Pimapen
Romanya’nın da hesaplarını içermekte ve bu irketler tek bir tüzel ki ilik olarak gösterilmektedir.
Ana ortaklı ın do rudan veya dolaylı olarak bir ortaklıktaki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi ve
i letmenin finansal ve faaliyet politikalarını idare etme yetkisine haiz olması durumunda, kontrolün var oldu u
kabul edilir. Mali tabloların konsolidasyonunda irketlerarası bakiye, i lemler ve gerçekle memi kar ve zararlar
dahil olmak üzere bütün kar ve zararlar mahsup edilmektedir. Konsolide mali tablolar benzer i lem ve hesaplar
için aynı muhasebe politikaları uygulanarak hazırlanmaktadır.
lk defa 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Pimapen Moskova’nın i tirak oranı
%100’dür (31 Aralık 2004 - %100). lk defa 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi tutulan Pimapen
Romanya’nın i tirak oranı %100’dür. Pimapen Moskova’nın ilk defa konsolidasyon kapsamına alınmasından
dolayı olu an 327.801 YTL tutarındaki kar “Di er Faaliyet Gelirleri” kaleminde gösterilmi tir.
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alı kurları a a ıdaki gibidir :

ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Yeni Rumen Leyi

30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

1,3406
1,6161
0,0470
0,4269

1,3421
1,8268
0,0484
0,4400

Kar ıla tırmalı Bilgiler
2005 yılı, irket’in SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı tebli ine uygun olarak ara dönem mali tablolarını hazırladı ı
ilk dokuz aylık ara hesap dönemi olması nedeniyle, konsolide gelir, öz sermaye de i im ve nakit akım tabloları
ile konsolide gelir tablosu dipnotları bir önceki yılın aynı ara hesap dönemi ile kar ıla tırmalı olarak
sunulmamı tır.
Netle tirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, netle tirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve
söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanlı sonuçlandırma niyetinin
olması durumunda bilançoda netle tirilerek gösterilmektedir.
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Tahminlerin Kullanılması
Mali tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında irket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle,
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Buna ba lı
olarak gerçekle mi sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeltmeler yapılmakta ve gerçekle tikleri dönem gelir tablosunda raporlanmaktadır.
Gelirlerin Muhasebele tirilmesi
Gelirler, irket’e ekonomik getiri sa lanması olasılı ı oldu u ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin
mümkün oldu u zaman kayıtlara alınmaktadır. Gelirler, indirimler, katma de er ve satı la ilgili vergiler
dü üldükten sonra net olarak belirtilmektedir. Gelirler, a a ıda belirtilen kriterler dikkate alınarak kayda
alınmaktadır.
Satı lar
Satı lardan elde edilen kazançlar, satılan malın tüm riskinin ve mülkiyetinin alıcıya geçti i ve gelir tutarının
güvenilir bir ekilde ölçülebildi i oldu u zaman kaydedilir.
Faiz
Gelir, faiz tahakkuk etti i zaman kayıtlara alınmaktadır.
Hazır De erler
Hazır de erler, kasadaki nakit varlıkları ve bankalardaki nakit parayı içermektedir. Hazır de erler kolayca nakde
dönü türülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve de er kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye
sahip varlıklardır.
Hazır de erler elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmi faizlerinin toplamı ile gösterilmi tir.
Ticari Alacaklar
Ortalama 45-120 gün tahsil süresine sahip ticari alacaklar, üpheli ticari alacak kar ılı ı dü üldükten sonra rayiç
de erleri ile bilançoda yansıtılmakta ve indirgenmi net de erleri ile ta ınmaktadır. Alacakların içerdi i
finansman maliyeti ilgili alaca ın vadesine uygun vadelerle efektif faiz oranı (%30) (31 Aralık 2004 - %42)
dikkate alınarak hesaplanır ve bulunan tutarlar satı gelirlerine gider olarak muhasebele tirilir.
irket, orta vadeli çeklerinin bir kısmını faktoring yolu ile tahsil etmektedir. Faktoring irketinin, temlik edilen
alaca ı mü teriden tahsil etmesine kadar tahsilat riski irket’e aittir. Bu kabil-i rücu faktoring uygulamasında
ilgili çekin tahsilatında sorun olması durumunda irket, faktoring irketine yeni bir çek vermektedir. Faktoring
giderleri tahakkuk esasına dayalı olarak finansman giderleri hesabında muhasebele tirilmektedir.
Yabancı para bazındaki senetsiz ticari alacaklar, ilgili sözle melerde belirlenen faiz oranları kullanılarak e er bu
oranlar bilinmiyorsa ilgili oldukları Libor ve Euribor oranları kullanılarak reeskont i lemine tabi tutulmu tur.
Stoklar
Stoklar, net gerçekle ebilir de er veya maliyet de erinden dü ük olanı ile de erlenmektedir. Maliyet belirleme
yöntemi, ilk madde ve malzeme, emtia ve di er stoklar için aylık hareketli ortalama, mamuller için ise aylık
a ırlıklı ortalamadır. Mamül maliyetine, ilk madde ve malzeme, direkt i çilik ve de i ken ve sabit genel üretim
giderleri dahil edilmektedir. Net gerçekle ebilir de er, tahmini satı fiyatından satı esnasına kadar olu acak ek
maliyetler dü ülerek bulunan tahmini tutardır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmaktadır.
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Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar, maliyet bedelinden birikmi amortisman ve de er dü üklü ü kar ılı ının dü ülmesi suretiyle
gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi de ildir. Maddi varlık satıldı ı zaman bu varlı a ait maliyet ve
birikmi amortismanlar ilgili hesaplardan dü üldükten sonra olu an gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil
edilmektedir.
Maddi varlı ın maliyet de eri; alı fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi varlı ı
kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan olu maktadır. Maddi varlı ın kullanımına ba landıktan
sonra olu an tamir ve bakım gibi masraflar, olu tukları dönemde gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar
ilgili maddi varlı a gelecekteki kullanımında ekonomik bir de er artı ı sa lıyorsa bu harcamalar varlı ın
maliyetine eklenmektedir.
Maddi varlıklar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır oldu u durumda aktifle tirilmekte ve
amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi tutulan varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan
oranlarla do rusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında amortismana tabi tutulmaktadır. Amortisman
süreleri a a ıdaki gibidir:
Süre (Yıl)
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Ta ıt araçları
Demirba lar
Di er maddi varlıklar

5-17
4-25
5-10
5
5-10
5

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna ba lı olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadı ına dikkat
edilmektedir.
Varlıkların De er Dü üklü ü
Varlıkların ta ınan de erlerinin gerçekle meyece ine yönelik olay veya de i ikliklerin meydana gelmesi
durumunda herhangi bir de er dü üklü ünün olup olmadı ı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması veya
ta ınan de erlerin gerçekle ebilir de eri a ması durumunda varlıklar gerçekle ebilir de erlerine indirgenmektedir.
Varlıkların gerçekle ebilir de eri, net satı fiyatı veya kullanımdaki de erinden büyük olanıdır. Kullanım de eri
bulunurken, gelecekteki nakit akı ları, cari piyasa ko ullarındaki paranın zaman de eri ve bu varlı a özel riskleri
yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak iskonto edilmektedir. Ba ımsız olarak büyük bir nakit giri i
sa lamayan bir varlı ın gerçekle ebilir de eri, varlı ın ait oldu u nakit giri i sa layan birim için belirlenmektedir.
De er dü üklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, ödeme güçlü üne dü mü borçluların irkete olan yükümlülüklerine kar ılık
olarak alınmı gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar tapularında belirlenen de eri göz önünde
bulundurularak, irketin kayıtlarındaki ta ınan de er veya rayiç de erden dü ük olanıyla gösterilmektedir.
Mahkeme emri veya mü terinin rızasıyla varlı ın kullanım hakkı elde edildi inde, ilgili üpheli ticari alacak
tutarı tapularında belirlenen de erden netle tirilerek yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabına sınıflandırılır ve
varlı ın rayiç de eri ile ticari alacak tutarı arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılır. irket, operasyonları için
kullanmadı ı müddetçe, bu varlıklara amortisman ayırmamaktadır. Bu varlıklar satıldı ında, satı geliri ve
varlı ın ta ınan de eri arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

(10)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablolara li kin Dipnotlar (Devamı)

(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

3.

UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)

Ticari Borçlar
Ortalama vadesi 5 ila 15 gün arasında de i en ticari borçlar rayiç de erleri ile yansıtılmakta ve bilançoda
indirgenmi net de erleri ile ta ınmaktadır. Ticari borçların finansman maliyeti ilgili borcun vadesine uygun
vadelerle efektif faiz oranı (%30) dikkate alınarak hesaplanır ve bulunan tutarlar satı ların maliyetine gelir olarak
muhasebele tirilir.
Borçlanma Maliyetleri
Tüm borçlar rayiç bedeli temsil eden maliyetiyle yansıtılmaktadır. Daha sonra, borçlar etkin faiz oranı yöntemi
kullanılarak bugünkü de erlerine indirgenirler. ndirgenmi maliyet, borçlanma maliyeti, e er varsa iskonto ve
geri ödemede olu an primler dikkate alınarak hesaplanır. Varlıkların edinilmesi amacıyla katlanılan di er
finansman giderleri gerçekle tikleri dönemlerde konsolide gelir tablosu ile ili kilendirilmektedir.
Gelirler ve giderler, yükümlülü ün sona ermesiyle veya itfa yoluyla net kar veya zarara yansıtılmaktadır.
Finansal Risk Yönetimi Hedefleri ve Politikaları
irket’in ba lıca finansal araçları banka kredileri, faktoring borçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan
olu maktadır. Finansal araçların ana amacı irket’in faaliyetleri için finansman sa lamasıdır. irket bunların dı ında
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.
irket’in finansal araçlarından do an temel riskler faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve kredi riskidir. Yönetim
bu risklerin yönetilmesi amacıyla bir takım politikaları devreye sokmu tur. Yönetimin bu risklerin yönetimiyle ilgili
politikaları a a ıda özetlenmi tir.
Faiz Oranı Riski
irket’in faiz oranındaki de i iklikler nedeniyle olu an nakit akım faiz oranı riski esas olarak irketin kısa ve uzun
vadeli finansal borçlarıyla ilgilidir. Ticari alacaklar ve borçlar indirgenmi sabit bir faiz oranı ile rayiç de er faiz
oranı riskine maruz kalmaktadır. irket faiz oranı riskini, do al bir korunma yöntemi olan aynı faiz duyarlılı ından
olu an varlık ve yükümlülüklerini dengede tutma suretiyle yönetmektedir.
Faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin vadeleri ve da ılımı ilgili dipnotlarda belirtilmi tir.
Parasal finansal varlıkların etkin faiz oranı (etkin kazanç) bugünkü de er hesaplamasında kullanılan ve finansal
varlıkları ta ınan de erlerine getiren orandır.
Yabancı Para Riski
irket uluslararası platformda faaliyet gösterdi inden özellikle ABD Doları (USD) ve Euro olmak üzere birçok para
biriminin paritelerinden etkilenmektedir.
irket ayrıca i lemsel olarak da yabancı para riskine sahiptir. Bu riskler irket’in kendi para birimi dı ındaki para
birimleriyle yaptı ı satı lar, alımlar veya finansal borçlardan kaynaklanmaktadır.
irket yabancı para riskini yabancı para borç ve alacaklarını dengeleyerek yönetmektedir. 30 Eylül 2005 tarihi
itibariyle irketin net yabancı para riski yakla ık olarak 15.530.167 YTL’dir (31 Aralık 2004 – 18.140.215 YTL).
Fiyat riski
Fiyat riski kur, faiz ve piyasa riskinden meydana gelmektedir. irket bu riski yabancı para alacak ve borçların ve
faize maruz kalan aktif ve pasiflerinin dengelenmesi yoluyla yönetmektedir. Piyasa riski irket yönetimi tarafından
mevcut piyasa bilgileri ve uygun de erleme metodları aracılı ıyla yakından takip edilmektedir.
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Kredi Riski
Kredi riski, kar ı tarafın irket’in finansal araçlarından kaynaklanan vade ko ullarını yerine getirememesinden
kaynaklanmakta olup, genel olarak tutarlarla e er varsa ta ınan de erleriyle sınırlıdır. irket’in politikası çok çe itli
ve güvenilirli i yüksek taraflarla finansal araçlara girmektir. irket ayrıca alacaklarının büyük bölümünü güvenceye
almak için satılan mallar üzerinden teminat almakta ve ipotek koymaktadır. Bu nedenle irket finansal araçlarında
önemli kayıplara u ramayı beklememektedir.
Kredi riski yo unla maları, kar ı tarafların benzer i faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı co rafi bölge içinde
faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözle meye ba lanmı
yükümlülüklerinin yerine getirilebilmelerinin ekonomik, politik ve di er artlardaki de i ikliklerden aynı ekilde
etkilenmeleri sonucunda olu ur.
Kredi riskinin yo unla ması irket’in performansının belli bir sektörü veya co rafik bölgeyi etkileyen geli melere
duyarlılı ını göstermektedir. irket sınırlı bölge ve sektörlerde ahıs ve gruplarla çalı manın do uraca ı a ırı
yo unla ma riskine kar ı satı faaliyetlerini çe itlendirerek kredi riskini yönetmektedir.
Likidite Riski
irketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini kar ılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları
gerekmektedir. Söz konusu risk, nitelikli kredi kurulu larından borçlanma limitlerine ba lı kalınarak nakit giri ve
çıkı hacminin e le tirilmesiyle azaltılmaktadır.
Rayiç De er
Rayiç de er, zorunlu satı veya tasfiye gibi haller dı ında, bir finansal aracın cari bir i lemde istekli taraflar arasında
alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmi piyasa fiyatı, ayet varsa, bir finansal aracın rayiç de erini
en iyi yansıtan de erdir. Finansal enstrümanların tahmini rayiç de erleri irket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve
uygun de erleme metodları kullanılarak belirlenmi tir. Ancak, rayiç de erin belirlenmesi için piyasa bilgilerinin
yorumlanmasında tahminler kullanmak gereklidir. irket’in finansal araçlarının makul de erlerinin tahmininde
a a ıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmı tır.
Finansal Varlıklar
Rayiç de erleri ta ıdıkları de ere yakla an parasal varlıklardır. Bu varlıklar, maliyet bedelleri ile finansal
tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzeri de erleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve di er kısa vadeli
finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, rayiç de erlerinin ta ınan de erlerine yakın
oldu u dü ünülmektedir. Ticari alacakların reeskont kar ılı ı ve üpheli alacaklar kar ılı ı dü üldükten sonraki
ta ınan de erlerinin rayiç de erlerine yakın oldu u dü ünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Rayiç de erleri ta ıdıkları de ere yakla an parasal yükümlülüklerdir. Ticari borçların ve di er parasal
yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç de erlerinin ta ıdıkları de ere yakla tı ı dü ünülmektedir.
Banka kredileri iskonto edilmi maliyet ile ifade edilir ve i lem maliyetleri kredilerin ilk kayıt de erlerine
eklenir. Üzerindeki faiz oranları de i en piyasa ko ulları dikkate alınarak güncellendi i için kredilerin rayiç
de erlerinin ta ıdıkları de eri ifade etti i dü ünülmektedir. Reeskont kar ılı ı dü üldükten sonra kalan ticari
borçların rayiç de erlerinin ta ıdıkları de ere yakın oldu u öngörülmektedir. Uzun vadeli ticari borçlar ve
finansal borçlar döviz cinsinden tutuldu undan dolayı rayiç de erlerinin ta ınan de erlerine yakın oldu u
dü ünülmektedir.
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Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması
irket, finansal varlık veya finansal yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözle melerine taraf oldu u takdirde
bilançosuna yansıtmaktadır. irket finansal varlı ın tamamını veya bir kısmını, sadece, söz konusu varlıkların
konu oldu u sözle meden do an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti i zaman kayıttan çıkartır. irket finansal
yükümlülükleri ancak sözle mede tanımlanan yükümlülü ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman a ımına u rar
ise kayıttan çıkartır.
Tüm finansal varlıkların mutat alım ve satımları i lem tarihinde, bir ba ka deyi le irket'
in alımı veya satımı
gerçekle tirece ini taahhüt etti i tarihte muhasebele tirilir. Mutat alım ve satımlar, varlı ın teslim süresinin
genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendi i alım ve satımlardır.
Finansal Araçlar / Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal araçlar ilk olarak, söz konusu finansal aracın alım tarihindeki rayiç bedelini yansıttı ı kabul edilen ve
alım sırasında ortaya çıkan di er masrafları da içeren elde etme maliyeti ile kayıtlara alınır. Bütün ola an
finansal varlık alım ve satım i lemleri irket’in varlı ı teslim aldı ı / teslim etti i tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz
konusu alım ve satımlar genellikle piyasada olu an genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri
içerisinde finansal aracın teslimini gerektiren alım ve satımlardır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılan menkul kıymetlerin ilk kayda alımdan sonra müteakip de erlemesi rayiç de eri üzerinden
yapılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç de erdeki de i ikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar,
ilgili varlıklar satılana, nakte dönü ene veya ba ka bir ekilde elden çıkarılana veya de er dü üklü üne maruz
kalana kadar özsermaye içinde ayrı bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise birikmi rayiç de er uyarlamaları
gelir ve gider hesapları ile ili kilendirilir. Satılmaya hazır finansal varlık üzerinden efektif faiz metodu
kullanılarak hesaplanan faiz tutarı, faiz geliri olarak muhasebele tirilir. Alınan temettüler ise alındı ı tarihte
temettü gelirleri içerisinde gösterilir.
Aktif piyasalarda i lem gören satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç de erleri bilanço tarihi itibariyle cari
piyasada veya Menkul Kıymetler Borsası'
nda yayınlanan fiyatlar veya cari piyasa alı fiyatlarıyla belirlenir.
Piyasa fiyatı bulunmayan veya piyasa fiyatının belirleyici olmadı ı menkul kıymetler için rayiç de er, benzer
yatırım araçlarının cari piyasa de erlerine veya yakın zamanda piyasa olu mu fiyatlara dayanılarak, iskonto
edilmi nakit akım analizi, opsiyon fiyatlandırma modelleri ve sıkça kullanılan di er de erleme yöntemleri
kullanılarak belirlenir. Rayiç de erleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varlıklar, maliyet bedelinden,
varsa de er dü üklü ü kar ılı ı indirilerek yansıtılır.
Kur De i iminin Etkileri
irket yabancı para cinsinden yapılan i lemleri ve bakiyeleri kullanılan para birimine çevirirken i lem tarihinde
geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan i lemlerin kullanılan para birimine
çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do an kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde
gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Hisse Ba ına Kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse ba ına kazanç, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin
a ırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Türkiye’de irketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmi yıl kazançlarından ve yasal mali
tablolarında ta ıdıkları yeniden de erleme fonlarından da ıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu
tip “bedelsiz hisse” da ıtımları, hisse ba ına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmi hisse gibi de erlendirilir. Buna
göre, bu hesaplamalarda kullanılan a ırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi da ıtımlarının geçmi e
dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.
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3.

UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
irket’in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme
gerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri
takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
Kar ılıklar, arta Ba lı Yükümlülükler ve arta Ba lı Varlıklar
i)

Kar ılıklar

Kar ılıklar ancak ve ancak i letmenin geçmi ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü ü (yasal ya
da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle i letmeye ekonomik çıkar sa layan kaynakların elden çıkması
olasılı ı mevcutsa ve gerçekle ecek yükümlülü ün miktarı güvenilir bir ekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara
alınmaktadır. Paranın zaman içindeki de er kaybı önem kazandı ında, kar ılıklar ileride olu ması muhtemel
giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmi de eriyle yansıtılır. Kar ılıklar her bilanço tarihinde gözden
geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak ekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.
ii)

arta Ba lı Yükümlülükler ve Varlıklar

arta ba lı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık ta ımıyor ise mali tablolarda
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. arta ba lı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri
yaratma ihtimali yüksek oldu u takdirde dipnotlarda açıklanır.
li kili Taraflar
li kili taraflar tanımı, hissedarlık, sözle meye dayalı haklar, aile ili kisi veya benzeri yollarla kar ı tarafı
do rudan ya da dolaylı bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen taraf olarak verilmi tir.
li kili taraflara aynı zamanda sermayedarlar ve irket yönetimi de dahildir. li kili taraf i lemleri, bedel kar ılı ı
dü ünülmeksizin, kaynakların ve yükümlülüklerin ili kili taraflar arasında transfer edilmesini içermektedir.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Vergi kar ılı ı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmi
kar ılıklarının tamamıdır.

vergi

Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülü ü yöntemi dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan
de erleri ile yasal vergi hesabındaki bazıları arasındaki geçici farklardan olu an vergi etkileri dikkate alınarak
yansıtılmaktadır. Ertelenmi vergi yükümlülü ü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmi vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların, kullanılmamı vergi zararlarının ileride indirilebilmesi için
yeterli karların olu ması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamı vergi zararları üzerinden
ayrılır. Her bilanço döneminde irket, ertelenmi vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir
olması ihtimali göz önüne alınarak muhasebele tirmektedir.
Ertelenmi vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlı ın gerçekle ece i ve
yükümlülü ün yerine getirilece i dönemlerde olu ması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle uygulanan
vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır.
Kıdem Tazminatı Kar ılı ı
(a)

Tanımlanan Fayda Planı :

irket, mevcut i kanunu gere ince, emeklilik nedeni ile i ten ayrılan veya istifa ve kötü davranı dı ındaki
nedenlerle i ine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermi personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür.
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3.

UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)

irket, Türkiye’deki ili ikteki ara dönem mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı kar ılı ını “Projeksiyon
Metodu”nu kullanarak ve irket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma
konularında geçmi yıllarda kazandı ı deneyimlerini baz alarak hesaplamı ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri
kazanç oranı ile iskonto etmi tir. Hesaplanan tüm aktüeryel kazançlar ve kayıplar kar/zarar tablosuna
yansıtılmı tır.
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren ba lı ortaklıkların çalı an personeli geçici i sözle meleri ile çalı tıklarından
dolayı kıdem tazminatı yükümlülü ü do urmamaktadır.
(b)

Tanımlanan Ek Planlar :

irket, Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. irket’in, bu
primleri ödedi i sürece ba ka yükümlülü ü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel
giderlerine yansıtılmaktadır.
Yurt dı ında faaliyet gösteren ba lı ortaklıklar, emeklilik planlarına uygun olarak elemanları adına, sosyal
sigorta, sa lık sigortası ve i sizlik fonlarına ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler cari brüt ücretlerin belirli bir
yüzdesi oranında hesaplanmakta ve gerçekle ti inde masraf olarak kaydedilmektedir.
Nakit Akım Tablosu
Konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri de erler, kasa, bankalarda bulunan nakit ve
vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir.
Bölümlere Göre Raporlama
irket, satı larının büyük ço unlu unu Türkiye’de gerçekle tirmektedir. irket yönetimi bölümlere göre raporlama
yapmayı gerektirecek farklı türdeki ürün ve farklı co rafi bölgeler olmadı ı için bölümlere göre finansal bilgilerin
raporlamasını yapmamaktadır.
4.

HAZIR DE ERLER
30 Eylül 2005

Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Kasa
Di er hazır de erler

31 Aralık 2004

5.969.354
1.408.500
23.284
317

271.642
1.215
317

7.401.455

273.174

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle 1.408.500 YTL tutarındaki vadeli mevduatın vadesi bir gün ve faiz oranı %15’dir.
(31 Aralık 2004 – Yoktur).

5.

MENKUL KIYMETLER

irket’in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle menkul kıymeti bulunmamaktadır.
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6.

F NANSAL BORÇLAR

a)

Kısa vadeli banka kredileri
Döviz
Tutarı

Kısa vadeli krediler
YTL krediler
ABD Doları krediler
Euro krediler

4.000.000
6.500.000

Faiz tahakkuku

(*)
(**)

30 Eylül 2005
YTL
Faiz
Kar ılı ı
Oranı (%)
16 (*)
4,78-5,59 (**)
3,24-4,45 (**)

1.766.906
5.362.400
10.504.650

Döviz
Tutarı
4.001.723
5.499.634

31 Aralık 2004
YTL
Kar ılı ı
5.351.802
5.370.712
10.046.731

244.113

297.056

17.878.069

21.066.301

Faiz
Oranı (%)

21-23 (*)
3,25-4,78 (**)
3,80-5,09 (**)

YTL 1.500.000 tutarı altı ayda bir faiz ödemeli, sabit faiz oranlı (%16)
Altı ayda ve vade tarihinde faiz ödemeli, de i ken faiz oranlı olup, 2 Kasım 2005 ve 31 Temmuz 2006 arasında

de i en vade dönemlerine sahip kredilerdir.

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle kısa vadeli YTL krediler yerel bir bankadan alınmı 266.906 YTL (31 Aralık 2004
– 399.996 YTL) tutarında, %0 faiz oranlı krediyi içermektedir. Söz konusu kredi irket’in SSK primlerinin
ödenmesi ve hammadde ithalatında gümrük müdürlüklerine verilmek amacıyla bloke çek edinilmesine ili kin
olarak kullanılmı tır. Krediler Enka n aat’ın garantörlü ünde alınmı tır.
b)

Uzun vadeli banka kredileri
Döviz
Tutarı

Uzun vadeli krediler
ABD Doları krediler
Faiz tahakkuku

583.031

30 Eylül 2005
YTL
Kar ılı ı

Faiz
Oranı (%)

781.611

3,70 (***)

Döviz
Tutarı
405.692

31 Aralık 2004
YTL
Kar ılı ı
544.480

8.783

2.473

790.394

546.953

Faiz
Oranı (%)
3,70 (***)

(***) Vade tarihinde faiz ödemeli, de i ken faiz oranlı
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, irket’in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı a a ıdaki
gibidir:
30 Eylül 2005
2009
2010

(16)

31 Aralık 2004

549.818
240.576

546.953
-

790.394

546.953
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7.

T CAR ALACAK VE BORÇLAR

a)

Ticari Alacaklar
30 Eylül 2005

Vadeli çekler ve alacak senetleri
Faktoringe verilen çekler
Ticari alacaklar
Eksi: üpheli alacak kar ılı ı

31 Aralık 2004

25.109.250
9.716.140
6.936.629
(6.115.639)

24.248.505
4.471.436
(5.745.641)

35.646.380

22.974.300

30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 itibariyle üpheli ticari alacaklar hareketi a a ıdaki gibidir :
30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

Açılı bakiyesi

5.745.641

6.235.402

Cari yıl kar ılı ı
Tahsilatlar
Yabancı para çevrim ve düzeltme etkileri
Gider olarak yazılanlar

621.751
(130.135)
(121.618)

412.751
(25.619)
(756.138)
(120.755)

Dönem sonu bakiyesi

6.115.639

5.745.641

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle irket alacaklarına kar ılık olarak 21.380.301 YTL tutarında ipotek, banka teminat
mektubu, teminat senedi ve teminat çeki alınmı tır (31 Aralık 2004 - 14.494.182 YTL). irket, ayrıca alıcılardan
6.456.526 ABD Dolarında hacizli ipotek temin etmi tir (31 Aralık 2004 - 6.207.723 ABD Doları ve 75.700
YTL).
b)

Ticari Borçlar

Kısa Vadeli

30 Eylül 2005

Borç senetleri
Ticari borçlar

Uzun Vadeli

7.487.738
2.682.401

4.712.338
1.587.732

10.170.139

6.300.070

30 Eylül 2005

Borç senetleri
Alınan depozito ve teminatlar

31 Aralık 2004

31 Aralık 2004

701.105
415.475

365.403
399.963

1.116.580

765.366

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle uzun vadeli borç senetleri 701.105 YTL (31 Aralık 2004 – 365.403 YTL)
hammadde ve makine ve teçhizat alımıyla ilgili borçlardır.
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8.

F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
9.

L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

a)

li kili taraflardan alacaklar:
30 Eylül 2005

Alta El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (Alta )
Enka n aat ve Sanayi Anonim irketi (Enka n aat)
3K Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (3K)
Pimapen Moskova (*)
Kelebek Mobilya ve Kontraplak Sanayi Anonim irketi (Kelebek)

(*)
b)

542.867
11.987
839
-

454.445
8.756
839
370.152
51.518

555.693

885.710

30 Haziran 2005 tarihi itibariyle ilk defa konsolide edilmi oldu undan dolayı ili kili alacaklar 30 Eylül
2005 tarihi itibariyle kar ılıklı olarak elimine edilmi tir.
li kili taraflara borçlar:
30 Eylül 2005

Gretsch-Unitas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A. . (Gretsch-Unita )
Enka Pazarlama hracat thalat Anonim irketi (Enka Pazarlama)
Enta Nakliyat ve Turizm Anonim irketi (Enta )

c)

31 Aralık 2004

31 Aralık 2004

224.305
9.782
299

336.370
12.843
1.397

234.386

350.610

Mal satı ları:
30 Eylül 2005

Enka n aat

5.088
5.088

d)

Mal ve hizmet alımları:
30 Eylül 2005

Gretsch-Unitas
Enta
Enka Pazarlama

1.685.560
288.212
52.173
2.025.945

e)

Faiz gelirleri - net:
30 Eylül 2005

Alta

39.905
39.905
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9.

L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)

f)

Yönetim Kurulu ba kan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
düzey yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı; 30 Eylül 2005
tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde ödenen ücretler toplamı 360.365 YTL, Sosyal
Sigortalar Kurumları’na ödenen primler toplam 114.361 YTL ve tahakkuk etmi yasal kıdem tazminatı
tutarı 88.759 YTL’dir.

10.

D

a)

Di er Alacaklar

ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

30 Eylül 2005
Sabit Kıymet Satı ından Alacaklar
Personelden Alacaklar
avansları
Di er

31 Aralık 2004

199.455
105.294
913

423.360
11.220
36.614
913

305.662

472.107

Uzun vadeli di er alacaklar, verilen depozito ve teminatlardan olu maktadır.
b)

Di er Finansal Yükümlülükler

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle di er finansal yükümlülükler kabil-i rücu faktoring uygulaması sonucu faktoringe
verilmi olup, geri dönebilecek çeklerden olu maktadır.
c)

Di er Yükümlülükler
30 Eylül 2005

Personele Borçlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri
Ödenecek Di er Vergi ve Fonlar
Di er

11.

31 Aralık 2004

185.319
158.624
247.209
30.916

22.507
129.034
121.887
383

622.068

273.811

CANLI VARLIKLAR

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
12.

STOKLAR
30 Eylül 2005

Hammadde stokları
Mamul stokları
Ticari mal stokları
Di er stoklar (*)
Verilen sipari avansları

(*)

Di er stoklar kalemi yoldaki malları da içermektedir.

(19)

31 Aralık 2004

3.863.386
2.947.149
2.018.525
2.065.076
887.958

7.162.574
2.890.923
1.057.884
1.422.233
924.495

11.782.094

13.458.109
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13.

DEVAM EDEN N AAT SÖZLE ME ALACAKLARI VE HAKED

BEDELLER

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
14.

ERTELENEN VERG VARLIKLARI

30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, ertelenmi vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmi vergi varlıklarının da ılımı a a ıda özetlenmi tir:
Kümülatif Geçici
Farklar
31 Aralık 2004
30 Eylül 2005
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Maddi varlıklar üzerindeki geçici farklar
Devreden yatırım indirimi
Di er geçici farklar
Ertelenmi vergi aktifi/(pasifi), net

Ertelenmi Vergi
Alaca ı/(Yükümlülü ü)
31 Aralık 2004
30 Eylül 2005

1.770.435
(2.685.977)
396.590
650.563

1.133.412
(1.714.171)
1.890.086
603.024

531.130
(805.793)
118.977
195.169

340.024
(514.251)
567.026
180.907

131.611

1.912.351

39.483

573.706

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi için net ertelenmi vergi varlı ı hareketi a a ıdaki
gibidir:
30 Eylül 2005
1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda gösterilen ertelenmi vergi

573.706
(534.223)
39.483

30 Eylül bakiyesi
15.

D

ER CAR /CAR OLMAYAN DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR

Di er Dönen Varlıklar
30 Eylül 2005
Pe in ödenen giderler
Bayiler geç ödeme gelir tahakkukları
Devreden KDV
Di er KDV
Di er

(20)

31 Aralık 2004

161.036
109.122
42.477

243.115
883.123
42.986
12.170

312.635

1.181.394
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16.

SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR

30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle satılmaya hazır finansal varlıkların dökümü a a ıda
sunulmu tur :
tirak (%)
Enka n aat
Türk Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

1’den az
1’den az

30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

184.265
88.389

157.965
23.369

272.654

181.334

Ba lı Ortaklıklar :
tirak (%)
Pimapen Moskova (*)

100

Toplam finansal varlıklar

30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

-

21.441

-

21.441

272.654

202.775

(*)

irket’in 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, yıl sonu mali tablolarını önemli ölçüde etkilemeyece inden
dolayı konsolide edilmeyip, ilk defa 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle konsolide edilip, konsolidasyon
etkisi irket’in konsolide ara dönem gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak “Di er Faaliyet Gelirleri”
hesabı altında gösterilmi tir.

17.

POZ T F/NEGAT F EREF YE

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
18.

YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

1 Ocak 2005 tarihi itibariyle Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Giri ler
Çıkı lar

133.760
58.296
(10.088)

532.892
103.976
(503.108)

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

181.968

133.760

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller üpheli alaca a dönü mü alacaklara istinaden
mü terilerden alınan arazi, arsa ve binalardan olu maktadır. 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle söz konusu arazi ve
binaların 27 Ekim 2004 tarihinde yapılan ekspertiz de erlemeleri sonucunda toplam piyasa fiyatı 573.300 YTL
olarak belirlenmi tir (31 Aralık 2004 - 527.000 YTL).
irket yönetiminin amacı söz konusu gayrimenkullerin kısa bir süre içerisinde elden çıkarılmasıdır.

(21)
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19.

MADD VARLIKLAR

2005 yılı içerisindeki maddi varlık ve ilgili birikmi amortismanlara ili kin hareket tablosu a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2004
Maliyet
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Ta ıt araçları
Demirba lar
Di er maddi varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar

Eksi : Birikmi Amortisman
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve teçhizat
Ta ıt araçları
Demirba lar
Di er maddi duran varlıklar

Net defter de eri

Giri ler

Çıkı lar

Transferler

30 Eylül 2005

1.656.888
145.487.208
66.151.236
1.627.865
5.047.745
1.034.321
1.647.447

3.445.085
159.610
587.216
167.823
563.577

-

17.361
(17.361)

1.656.888
145.487.208
69.613.682
1.787.475
5.634.961
1.202.144
2.193.663

222.652.710

4.923.311

-

-

227.576.021

1.526.069
143.375.682
61.023.834
1.386.329
4.204.374
801.122

21.083
297.578
1.385.129
61.901
217.653
92.695

-

-

1.547.152
143.673.260
62.408.963
1.448.230
4.422.027
893.817

212.317.410

2.076.039

-

-

214.393.449

10.335.300

13.182.572

Konsolide edilen Pimapen Moskova ve Pimapen Romanya’nın irket’in konsolide ara dönem mali tablolarına net
etkisi sırasıyla 18.419 YTL ve 8.085 YTL olup söz konusu etki cari yıla yansıtılmı tır.
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, yapılmakta olan yatırımlar, arsa alımı için ödenen taksitlerden
olu maktadır.
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmu maddi varlıkların
maliyet bedelleri a a ıdaki gibidir :
30 Eylül 2005
Binalar
Makina ve teçhizat
Demirba lar
Ta ıt araçları
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Di er maddi duran varlıklar

31 Aralık 2004

136.992.400
58.048.668
3.844.069
1.355.756
1.324.192
489.958

134.253.752
52.187.623
3.760.903
1.351.435
1.324.192
487.948

202.055.043

193.365.853

Varlıklar Üzerindeki Rehin ve potekler
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, maddi varlıklar üzerinde teminat olarak verilen 3.515 YTL tutarında ipotek
mevcuttur. Ayrıca irket’in, fabrika tesisleri üzerinde Maliye Bakanlı ı Dı Ticaret Vergi Dairesi Ba kanlı ı
adına 4.482.638 YTL tutarında haciz erhi bulunmaktadır (31 Aralık 2004 – 3.515 YTL tutarında ipotek ve
4.482.638 YTL tutarında haciz erhi bulunmaktadır).

(22)
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20.

MADD OLMAYAN VARLIKLAR

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
21.

ALINAN AVANSLAR

30 Eylül 2005 tarihi itibariyle irket’in, sonraki dönemlerde mü terilerine yapaca ı satı lar için almı oldu u
4.522.054 YTL (31 Aralık 2004 – 1.692.276 YTL) tutarında avans bulunmaktadır.
22.

EMEKL L K PLANLARI

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
23.

BORÇ KAR ILIKLARI

a)

Kısa Vadeli Borç Kar ılıkları
30 Eylül 2005

Vergi kar ılıkları
Vergi barı ı matrah arttırım borçları
Erken ödeme prim kar ılı ı
Teknik hizmet bedeli kar ılı ı

b)

31 Aralık 2004

923.876
337.058
320.560
-

839.191
1.679.772
274.590
142.146

1.581.494

2.935.699

Kıdem Tazminatı Kar ılı ı

Türk Kanunu’na göre, irket bir senesini doldurmu olan ve irket’le ili kisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklili ini kazanan, askere ça rılan veya vefat eden personeli için
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maa tutarı kadardır ve
bu miktar 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, 1.727 YTL (31 Aralık 2004 – 1.575 YTL) ile sınırlandırılmı tır.
UMS 19’a uygun olarak irket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir.
irket, kıdem tazminatı kar ılı ını, UMS 19’a uygun olarak “Projeksiyon Methodu”nu kullanarak, irket’in
geçmi yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki
deneyimlerini baz alarak hesaplamı ve mali tablolara yansıtmı tır. Kıdem tazminatı kar ılı ı, çalı anların
emeklili i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü ün bugünkü de eri hesaplanarak ayrılır. Buna
ba lı olarak, 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle yükümlülü ü hesaplamak için kullanılan aktüer
varsayımları a a ıdaki gibidir:
30 Eylül 2005
skonto oranı
Tahmin edilen limit/ücret artı ı

16
10

(23)

31 Aralık 2004
16
10
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23.

BORÇ KAR ILIKLARI (devamı)

1 Ocak 2005 - 30 Eylül 2005 tarihleri arasında kıdem tazminatı kar ılı ı hesabının hareketi a a ıda sunulmu tur:
1 Ocak 2005 bakiyesi

1.133.412

Faiz gideri
Cari dönem kar ılı ı
Ödenen kıdem tazminatı

181.346
460.543
(4.866)

30 Eylül 2005 bakiyesi

1.770.435

24.

ANA ORTAKLIK DI I

T RAK SERMAYE DÜZELTMES

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
25.

SERMAYE

irket kayıtlı sermaye sistemine tabi de ildir. irket’in 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle
tarihsel ödenmi sermaye tutarı 18.000.000 YTL olup, bu tutar her biri 0,1 Ykr tutarındaki 18.000.000.000 adet
hisseden olu maktadır.
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle irket’in yasal sermaye ve ortaklık yapısı a a ıdaki gibidir:
Hisse Grubu
Enka n aat ve Sanayi A. .
Halka Arz

31 Aralık 2004
Tutar
%

15.714.000
2.286.000

87,3
12,7

15.714.000
2.286.000

87,3
12,7

Toplam tarihsel tutar YTL

18.000.000

100,0

18.000.000

100,0

Enflasyon düzeltme etkisi (*)

51.842.987

51.842.987

69.842.987

69.842.987

(*)

Hamiline
Hamiline

30 Eylül 2005
Tutar
%

Sermayeye konulmu olan nakit katkıların düzeltme katsayıları ile çarpılarak 2004 sonundaki satın alma
gücüne getirilmi de erleridir.

30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi
bulunmamaktadır.
26.

KAR ILIKLI

T RAK SERMAYE DÜZELTMES

Yoktur (2004 – Yoktur).

(24)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Eylül 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablolara li kin Dipnotlar (Devamı)

(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

27-28. KAR YEDEKLER VE GEÇM

YIL KARLARI/ZARARLARI

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler irket’in ödenmi sermayesinin (SPK’nın yayınladı ı
tebli lere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmi sermaye) %20’sine ula ıncaya kadar, kanuni net karın
(SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmi kar) %5’i olarak ayrılır. kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi
sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmi sermaye) %5’ini a an da ıtılan karın %10’udur. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmi sermayenin %50’sini geçmedi i sürece sadece zararları
netle tirmek için kullanılabilir, bunun dı ında herhangi bir ekilde kullanılması mümkün de ildir.
Halka açık irketler, temettü da ıtımlarını SPK’nın öngördü ü ekilde a a ıdaki gibi yaparlar :
Sermaye Piyasası Kurulu'
nun Seri XI, No : 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebli i" uyarınca 2003 yılı karından ba lamak üzere kar da ıtımında Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki net kar baz alınacaktır.
Halka açık irketler, temettü da ıtımlarını SPK’nın öngördü ü ekilde a a ıdaki gibi yaparlar:
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebli Kısım Onbe madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkle tirme i leminde ortaya çıkan ve “geçmi yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar da ıtımına ili kin
düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre da ıtılabilecek kar rakamı
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmi yıllar zararı”nda izlenen
söz konusu tutar, varsa dönem karı ve da ıtılmamı geçmi yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla
ola anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Seri:XI, No:25 sayılı tebli veya UFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2004
yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, da ıtılabilir karın en az %30’u (2004 - %30)
oranında kar da ıtımı zorunlulu u getirilmi tir. Bu da ıtım irket’in, ba lı ortaklıklarının, mü terek yönetime
tabi te ebbüslerinin ve i tiraklerinin genel kurullarının alaca ı karara ba lı olarak nakit olarak ya da da ıtılabilir
karın %30’undan a a ı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
hisse senedi da ıtılması suretiyle gerçekle tirilebilecektir. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona eren hesap
dönemi için SPK'
nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebli i'
ne göre hazırlanmı mali tablolardan hesaplanacak net
nın asgari kar da ıtım zorunlulu una ili kin düzenlemeleri uyarınca
da ıtılabilir kar üzerinden, SPK'
hesaplanacak tutarın tamamının Vergi Usul Kanunu'
na göre hazırlanmı mali tablolarda yer alan da ıtılabilir
kardan kar ılanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu açıklama SPK'
nın 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı
kararına istinaden yapılmı bir açıklamadır. irket’in 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yasal mali tablolarında zarar
olu tu u için, kar da ıtımına konu herhangi bir kayna ı bulunmamaktadır.
irket tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmı olan yasal mali tablolarda tutulan yedeklerin tutarları
a a ıdaki gibidir;

Yasal yedekler
Ola anüstü yedekler
Hisse senedi ihraç primleri
Birikmi geçmi yıl kar / (zararları)
Net dönem karı / (zararı)

30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

1.458.650
578.869
120.790
(59.338.456)
5.361.963

1.458.650
578.869
120.790
(59.296.259)
(42.197)

Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle özsermaye kalemleri dönem karı ve geçmi yıl zararları hariç
tarihi maliyetleri ile bilançoda gösterilmi olup, enflasyon düzeltmesi sonucu olu an farklar özsermaye enflasyon
düzeltmesi farklarında gösterilmi tir. Sermaye, emisyon primi, yasal yedekler ve ola anüstü yedeklerin
enflasyona göre düzeltilmi de erleri sırasıyla 69.842.987 YTL, 120.790 YTL, 1.458.650 YTL ve 578.869
YTL’dir. Bunun sonucunda olu an 53.775.305 YTL özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarına yansıtılmı tır.
(25)
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29.

YABANCI PARA POZ SYONU

30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle irket’in yabancı para pozisyonu a a ıda sunulmu tur :

Hazır de erler
Ticari alacaklar
Di er cari / dönen varlıklar

ABD$

YTL
Kar ılı ı

YTL
Kar ılı ı

Euro

2.107.364
10.277
-

2.825.132
13.777
-

1.196.197
3.200.864
-

1.933.174
5.172.916
-

30 Eylül 2005
YTL
Ruble
Kar ılı ı
1.754.814
2.182.496
66.121

82.546
102.665
3.110

Rumen
Leyi

YTL
Toplam
Kar ılı ı YTL kar ılı ı

11.321
5.529
34.515

4.833
2.360
14.734

Yabancı para varlıkların toplam
YTL kar ılı ı
Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Di er yükümlülükler

10.155.247
4.055.373
4.991.318
583.031
277.770

5.436.633
6.691.361
781.611
372.378

6.589.982 10.650.070
620.584 1.002.926
450.552
728.137
1.700
2.747

415.624
-

19.551
-

-

-

Yabancı para yükümlülüklerin
toplam YTL kar ılı ı

(15.530.167)

31 Aralık 2004
ABD$
Hazır de erler
Ticari alacaklar

YTL
Kar ılı ı

919
13.006

1.233
17.454

Euro
73.641
1.796.649

YTL
Kar ılı ı
134.527
3.282.118

Di er yabancı
paraların YTL
kar ılıkları
-

Yabancı para varlıkların toplam YTL
kar ılı ı
Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar

16.086.703
7.694.287
19.551
781.611
728.137
375.125
25.685.414

Net yabancı para pozisyonu

Toplam
YTL kar ılı ı
135.760
3.299.572
3.435.332

4.036.642
3.051.345
407.405
282.690

5.417.577
4.095.210
546.778
379.398

Yabancı para yükümlülüklerin toplam
YTL kar ılı ı

5.575.978
319.403
200.844

10.186.197
583.485
366.902

-

15.603.774
4.678.695
546.778
746.300
21.575.547

Net yabancı para pozisyonu

30.

4.845.685
5.291.718
17.844

(18.140.215)

DEVLET TE V K VE YARDIMLARI

Yatırım Te vik Belgeleri
irket’in 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle 1 adet Yatırım Te vik Belgesi mevcuttur. Te vik belgeleri kapsamında
irket’e sa lanan imkanlar a a ıdaki gibidir:
-

%40 yatırım indirimi istisnası,
KDV istisnası
%100 gümrük muafiyeti
Vergi, resim ve harç istisnası

irket’in 2005 yılı içerisinde yararlanmı oldu u yatırım indirimi tutarı 1.493.495 YTL (31 Aralık 2004 –
1.129.914 YTL)’dir.

(26)
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31.

KAR ILIKLAR, ARTA BA LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

irket Aleyhine Davalar
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, Pamukbank T.A. .’nin ran GTC firmasına verdi i garantinin devre
komisyonlarının ödenmesi hususunda çıkan ve irket’in kefil sıfatıyla dahil edildi i uyu mazlıkla ilgili olarak
stanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2004/196 sayılı dava ile stanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
nezdinde 2004/202 sayılı dava bulunmaktadır. Bu davalar, rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. irket
Yönetimi bu davaların irket’in lehinde sonuçlanaca ı görü ündedir.
Teminat Mektupları
30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle
senetlerinin dökümü a a ıdaki gibidir:

irket’in vermi oldu u teminat mektubu ve teminat

Gümrüklere ve çe itli kamu kurulu larına verilen banka teminat mektupları
Grup irketleri lehine verilen ipotekler
Ortaklara ve grup irketlerine verilen kefaletler
Fabrika tesisleri üzerindeki haciz erhi

30 Eylül 2005

31 Aralık 2004

2.277.415 YTL
3.515 YTL
54.942.302 YTL
4.482.638 YTL

2.376.580 YTL
3.515 YTL
53.183.009 YTL
4.482.638 YTL

30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle, ortaklara ve grup irketlerine verilen kefalet tutarı irket’in
di er grup irketleriyle birlikte verdi i kefalet miktarını ifade etmektedir.
hracat Taahhütleri
Taahhüt Cinsi
hracat taahhüdü - yabancı para - USD
hracat taahhüdü - yabancı para - Euro
hracat taahhüdü - YTL

30 Eylül 20005
Taahhüt
Taahhüt Tutarı
Döviz Tutarı
(YTL)
3.000.000
3.500.000
-

4.021.800 YTL
5.656.350 YTL
1.500.000 YTL

31 Aralık 2004
Taahhüt Tutarı
Taahhüt Tutarı
(Döviz Tutarı)
(YTL)
6.093.154
2.598.750
-

8.217.227 YTL
4.770.266 YTL
-

Aktifler Üstündeki Sigorta Tutarı
Aktif de erlerin toplam sigorta tutarı : 30 Eylül 2005 tarihi itibariyle, sabit kıymetler toplam 19.890.245 YTL,
stoklar toplam 16.773.539 YTL ve kasadaki nakit ve di er hazır de erler toplam 1.020.000 YTL tutarında
sigorta ettirilmi tir (31 Aralık 2004 - Sabit kıymetler toplam 19.835.591 YTL, stoklar toplam 16.773.539 YTL ve
kasadaki nakit ve di er hazır de erler toplam 520.000 YTL tutarında sigorta ettirilmi tir).
32.

RKET B RLE MELER

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
33.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
34.

B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR

25 Ekim 2005 tarihli ve 2005/10 no’lu irket Yönetim Kurulu kararında Hollanda’nın Amsterdam ehrinde
sermaye tavanı 1.000.000 Euro olup, irket’in %99,99’una sahip oldu u 200.000 Euro sermayesi irket
tarafından ödenmi Enwin Window Systems B.V. . isimli bir limited irket kurulması kararla tırılmı tır.
(27)
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35.

DURDURULAN FAAL YETLER

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
36.

ESAS FAAL YET GEL RLER

a)

Net Satı lar
30 Eylül 2005

Yurt içi satı lar
Yurtdı ı satı lar

52.746.852
18.488.087
71.234.939

b)

Satı ların Maliyeti
30 Eylül 2005

Direkt hammadde ve malzeme giderleri
Direkt i çilik giderleri
Amortisman giderleri
Di er üretim giderleri
Toplam üretilen malın maliyeti

31.465.245
1.504.423
1.887.017
11.397.896
46.254.581

Mamül de i imi
Dönem ba ı mamül
Dönem sonu mamül

(56.226)
2.890.923
(2.947.149)

Ticari mal de i imi
Dönem ba ı ticari mal
Alımlar
Dönem sonu ticari mal

9.247.193
1.057.884
10.207.834
(2.018.525)
55.445.548

c)

Üretim ve Satı Miktarları
30 Eylül 2005
Üretim
Satı

PVC (kg)
37.

21.153.408

20.879.574

FAAL YET G DERLER
30 Eylül 2005

Satı ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri

5.480.245
3.391.429
8.871.674

(28)
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37.

FAAL YET G DERLER (devamı)

a)

Satı ve Pazarlama Giderleri
30 Eylül 2005

Reklam giderleri
Personel giderleri
Bayi toplantısı ve a ırlama giderleri
Fuar giderleri
Bayilik geli tirme giderleri
Oto kiralama gideri
Amortisman giderleri
Di er satı ve pazarlama giderleri

2.196.490
1.148.625
579.633
371.731
187.857
138.675
82.044
775.190
5.480.245

b)

Genel Yönetim Giderleri
30 Eylül 2005

Personel giderleri
üpheli alacak gideri
Avukat ve danı manlık giderleri
Amortisman giderleri
Di er genel yönetim giderleri

1.673.939
621.751
358.965
106.978
629.796
3.391.429

c)

Amortisman ve tfa Giderleri
30 Eylül 2005

Üretim maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satı pazarlama giderleri

1.887.017
106.978
82.044
2.076.039

d)

Personel Giderleri ve Ortalama Personel Sayısı
30 Eylül 2005

Maa lar ve ücretler
Di er sosyal giderler
SSK i veren hissesi
Kıdem tazminatı kar ılı ı

3.664.147
1.131.258
696.486
641.889
6.133.780

(29)
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37.

FAAL YET G DERLER (devamı)

Dönem içinde çalı an ortalama personel sayısı :
30 Eylül 2005
dari
çi

103
52
155

38.

D

ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ZARARLAR

a)

Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
30 Eylül 2005

Konsolidasyon kapsamına alınan Pimapen Moskova’nın gelir etkisi
Konusu kalmayan kar ılıklar
Nakliye hizmet gelirleri
Sigorta tazminatı gelirleri
Kurumlar vergisi fark hesabı
Ciro primi gelirleri
Di er

327.801
130.135
119.530
103.698
79.822
34.036
33.383
828.405

b)

Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
30 Eylül 2005

Kanunen kabul edilmeyen giderler
Kar ılık giderleri
Di er

89.902
16.754
56.231
162.887

39.

F NANSMAN G DERLER , net
30 Eylül 2005

Finansman gelirleri
Kambiyo karları
Faiz gelirleri

1.687.365
466.602

Toplam finansman gelirleri

2.153.967

Finansman giderleri
Kambiyo zararları
Kısa vadeli borçlanma giderleri

(46.667)
(1.451.635)

Toplam finansman giderleri

(1.498.302)

Finansman gelirleri, net

655.665

(30)
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40.

NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI

SPK’nın 17 Mart 2005 tarihinde almı oldu u karar uyarınca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon
muhasebesi uygulaması yapılmadı ı için, 2005 yılında parasal pozisyon karı / zararı olu mamı tır.
41.

VERG LER

Türkiye’deki Vergi Uygulamaları
irket, Türkiye dı ında kurulmu ba lı ortaklıkları hariç, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve
uygulamalarına tabidir. Türkiye dı ında kurulmu ba lı ortaklıklar faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin
yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
Türkiye'
de, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıl için kurumlar vergisi oranı %33’tür (2003 - %30). 1 Ocak
2005 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %30 olarak ilan edilmi tir. Kurumlar vergisi, ilgili
oldu u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on be inci günü ak amına kadar beyan edilmekte ve
ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle olu an
kazançlar üzerinden %30 (2004 - %33) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu ekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemi yasal gelir vergi matrahından
hesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmi mali
tablolar üzerinden hesaplanmaya ba lanmı tır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlanan
bilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmi yıl karı vergiye
tabi tutulmayacak, benzer ekilde geçmi yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen
geçmi yıl mali zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) de erleri ile dikkate
alınacaktır. 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut objektif kriterler dikkate alındı ında yüksek
enflasyon döneminin sona erdi i; ayrıca, yüksek enflasyon döneminin devamına ili kin di er emarelerin de
büyük ölçüde ortadan kalktı ı gerekçeleriyle enflasyona göre düzeltilme uygulaması yapılmamı tır.
Mali zararlar olu tukları yılı takip eden en fazla 5 yıl boyunca ta ınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe
kayıtları vergi dairesince be yıl içerisinde incelenebilmektedir. 2003 yılında yürürlü e giren vergi barı ı kanunu
ile bu imkânı kullanan mükelleflere vergi incelemeleri ve ilave matrahlarda muafiyet hakkı tanınmı tır. Bu
kanuna göre, bu opsiyonu kullanmayı seçen irketler aynı zamanda aynı yıl gerçekle en mali zararlarında %50
oranında bir indirim yapmayı da kabul etmi lerdir.
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile do rudan ili kili olup bir
ekonomik ömrü bulunan ve de eri 6.000 YTL’yi a an yeni maddi duran varlık alımları, bedelinin %40’ı
oranında kurumlar vergisi matrahından yatırım indirimi sa lamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce olu an
yatırım indirimleri ise irketlerin kendi tercihleri do rultusunda yeni uygulamaya dönü türülmedikleri takdirde,
%19,8 oranında stopaja tabi tutulmaktadırlar. Tüm yatırım indirimleri süresiz olarak ta ınabilirler.
Türkiye’de mukim anonim irketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla, Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek ki ilere ve Türkiye’de mukim
olmayan tüzel ki ilere yapılan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim
irketlerden yine Türkiye’de mukim anonim irketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi de ildir.
Ayrıca karın da ıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır.
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41.

VERG LER (devamı)

30 Eylül 2005 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ili kin gelir tablosunda yansıtılan cari vergi ve ertelenmi
vergi gider kar ılı ının analizi a a ıda sunulmu tur :
30 Eylül 2005
Vergi öncesi konsolide edilmi kar / (zarar)

8.238.900

1 Ocak-30 Eylül döneminde %30 ile hesaplanan vergi (31 Aralık 2004 - %33)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler
UFRS ile yasal sonuçlar arasındaki geçici farklar
Di er

2.471.670
200.790
(109.264)
534.223
(710.067)

Vergi

2.387.352

30 Eylül 2005 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait toplam verginin da ılımı a a ıdaki gibidir :
30 Eylül 2005
Cari yıl yasal vergi
Ertelenmi vergi gideri

1.853.129
534.223

Toplam vergi gideri

2.387.352

Di er Ülkelerdeki Vergi Uygulamaları
30 Eylül 2005 tarihi itibariyle di er ülkelerdeki efektif vergi oranları a a ıdaki gibidir:
30 Eylül 2005
Rusya
Romanya

42.

%24
%16

H SSE BA INA KAZANÇ

Hisse ba ına kazanç/zarar, net kar/zararın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a ırlıklı ortalama
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Eylül 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle hisse ba ına kazanç ve
zarar sırasıyla 0,0325 Ykr ve (0,0003) Ykr’dur.
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43.

NAK T AKIM TABLOSU
30 Eylül 2005

A. ESAS FAAL YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
Vergi kar ılı ı öncesi kar
Vergi kar ılı ı öncesi kar ile i letme faaliyetlerinden sa lanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman payı
Cari yıl üpheli alacak kar ılı ı
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Reeskont faiz gelir ve giderleri, net
Satılmaya hazır finansal varlık de er artı ı, net
Bayiler geç ödeme gelir tahakkukları
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
letme sermayesindeki de i ikliklerden önceki faaliyet karı
letme sermayesindeki de i iklikler:
Ticari alacaklar
Kısa vadeli ili kili taraflardan alacaklar (net)
Kısa vadeli di er alacaklar (net)
Stoklar
Di er dönen varlıklar
Uzun vadeli di er alacaklar
Kısa vadeli ticari borçlar
li kili taraflara borçlar
Kısa vadeli di er yükümlülükler
Kısa vadeli ödenen borç kar ılıkları
Alınan avanslar
Uzun vadeli ticari borçlar (net)
Di er finansal yükümlülükler
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı

2.076.039
621.751
641.889
(16.861)
91.320
(109.122)
1.451.635
(357.480)
12.638.071
(13.357.632)
330.017
166.445
1.676.015
977.881
(69.168)
3.950.733
(116.224)
(575.797)
(1.438.889)
2.829.778
351.213
9.716.140
(844.391)
(4.866)

letme faaliyetlerinden dolayı net nakit giri i

16.229.326

B. YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
Satın alınan maddi duran varlıklar
Satılmaya hazır menkul de erler
Satılmaya hazır gayrimenkul satı hasılatı
Alınan satılmaya hazır gayrimenkuller
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkı ı

(4.923.311)
(69.879)
10.088
(58.296)
(5.041.398)

C. F NANSMAN FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
Alınan kısa vadeli kredilerden sa lanan nakit
Kısa vadeli kredi geri ödemeleri
Alınan uzun vadeli kredilerden sa lanan nakit
Ödenen faiz
Alınan faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkı ı

13.220.556
(16.355.845)
237.132
(1.498.268)
357.478
(4.038.947)

Yabancı para çevrim farkları

44.

8.238.900

(20.700)

Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artı

7.128.281

Dönem ba ı nakit ve nakit benzeri varlıklar

273.174

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar

7.401.455

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

Yoktur (31 Aralık 2004 – Yoktur).
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