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Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle
konsolide bilanço

(Para birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
referansları

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- li kili taraflardan ticari alacaklar
-Di er ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Di er alacaklar
Stoklar
Canlı varlıklar
Di er dönen varlıklar

4

6
7

Ara toplam
Satı amacıyla elde tutulan duran varlıklar
Duran varlıklar
Ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Di er alacaklar
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yatırımlar
Finansal yatırımlar
Canlı varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
erefiye
Ertelenmi vergi varlı ı
Di er duran varlıklar

6

8

Toplam varlıklar

( ncelemeden
geçmi )
30 Haziran 2008

(Ba ımsız
denetimden
geçmi )
31 Aralık 2007

109.039.209

101.567.898

4.929.515
65.283.886
65.283.886
406.742
33.317.576
4.692.962

20.820.448
44.528.468
44.528.468
581.224
26.978.815
8.549.123

108.630.681

101.458.078

408.528

109.820

62.428.573

59.116.139

783.455
1.513
893.571
56.183.759
191.283
4.374.992

1.407.335
1.513
1.014.198
55.111.583
217.100
1.364.410

171.467.782

160.684.037

Sayfa 7 ile 23 arasında yer alan dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(2)

Pima Plastik Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle
konsolide bilanço

(Para birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

( ncelemeden
geçmi )
30 Haziran 2008

(Ba ımsız
denetimden
geçmi )
31 Aralık 2007

71.856.416

59.174.601

40.410.632
7.851.245
221.247
7.629.998
20.766.377
109.929
898.321
1.819.912

40.815.198
7.956.470
22.132
7.934.338
8.084.904
119.869
1.023.683
1.174.477

71.856.416

59.174.601

-

-

30.487.887

31.760.854

24.420.827
744.410
2.024.500
3.298.150
-

25.873.689
382.425
2.269.769
3.234.971
-

69.123.479

69.748.582

Ana ortaklı a ait özsermaye
Ödenmi sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kar ılıklı i tirak sermaye düzeltmesi (-)
Hisse senedi ihraç primleri
De er artı fonları
Yeniden de erleme fonu
Finansal varlıklar de er artı fonu
Yabancı para çevrim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmı yedekler
Geçmi yıl zararları
Net dönem (zararı)/karı
Azınlık payları

18.000.000
51.842.987
38.671
28.202.278
28.001.608
200.670
650.557
100.663
(28.410.427)
(1.301.250)
-

18.000.000
51.842.987
38.671
28.529.181
28.207.884
321.297
(146.217)
100.663
(38.452.451)
9.835.748
-

Toplam özsermaye ve yükümlülükler

171.467.782

160.684.037

Yükümlülükler

Dipnot
referansları

Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Di er finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- li kili taraflara ticari borçlar
- Di er ticari borçlar
Di er borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet te vik ve yardımları
Dönem karı vergi yükümlülü ü
Borç kar ılıkları
Di er kısa vadeli yükümlülükler

5
13
6

12
9

Ara toplam
Satı amacıyla elde tutulan duran varlıklara ili kin
yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Di er finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Di er borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet te vik ve yardımları
Borç kar ılıkları
Çalı anlara sa lanan faydalara ili kin kar ılıklar
Ertelenen vergi yükümlülü ü
Di er uzun vadeli yükümlülükler

5

12

Özsermaye

Sayfa 7 ile 23 arasında yer alan dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(3)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide gelir tablosu
(Para birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
referansları

( ncelemeden
geçmi )
1 Ocak 30 Haziran
2008

1 Nisan 30 Haziran
2008

( ncelemeden
geçmi )
1 Ocak 30 Haziran
2007

1 Nisan 30 Haziran
2007

60.184.189
(47.335.416)
12.848.773
-

41.163.291
(32.416.908)
8.746.383
-

56.189.532
(40.681.639)
15.507.893
-

32.809.742
(23.898.416)
8.911.326
-

Brüt kar

12.848.773

8.746.383

15.507.893

8.911.326

Pazarlama, satı ve da ıtım giderleri(-)
Genel yönetim giderleri(-)
Ara tırma ve geli tirme giderleri(-)
Di er faaliyet gelirleri
Di er faaliyet giderleri (-)

(8.343.618)
(2.510.206)
433.259
(138.468)

(4.745.335)
(1.119.856)
(41.759)
(84.485)

(7.720.825)
(3.024.572)
409.040
(104.319)

(4.418.156)
(1.430.712)
284.777
(61.766)

2.289.740

2.754.948

5.067.217

3.285.469

7.070.481
(10.437.066)

88.208
(620.470)

4.030.723
(3.485.678)

2.669.267
(2.382.052)

(1.076.845)

2.222.686

5.612.262

3.572.684

(224.405)
(351.061)
126.656

(561.686)
(601.667)
39.981

(1.002.899)
(1.090.550)
87.651

(467.821)
(777.200)
309.379

(1.301.250)

1.661.000

4.609.363

3.104.863

Durdurulan faaliyetler

-

-

-

-

Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem (zararı)/karı

-

-

-

-

Dönem (zararı)/karı

(1.301.250)

1.661.000

4.609.363

3.104.863

Dönem karı/zararının da ılımı
Azınlık payları
Ana ortaklık payları

(1.301.250)

1.661.000

4.609.363

3.104.863

(0,072)
-

0,092
-

0,256
-

0,173
-

(0,072)

0,092

0,256

0,173

-

-

-

-

Sürdürülen faaliyetler
Satı gelirleri (net)
Satı ların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Faiz, ücret, prim, komisyon ve di er gelirler
Faiz, ücret, prim, komisyon ve di er giderler (-)
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar

Faaliyet karı
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yatırımların
kar/zararındaki paylar
Finansal gelirler (+)
Finansal giderler (-)

10
11

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
-Dönem vergi gelir/(gideri)
-Ertelenmi vergi gelir/(gideri)

12
12
12

Sürdürülen faaliyetler dönem (zararı)/karı

Hisse ba ına (zarar)/kazanç (Ykr)
Seyreltilmi hisse ba ına kazanç (Ykr)
Sürdürülen faaliyetlerden hisse ba ına
(zarar)/kazanç (Ykr)
Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmi
hisse ba ına kazanç (Ykr)

Sayfa 7 ile 23 arasında yer alan dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(4)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özsermaye de i im tablosu

(Para birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Yabancı
para
çevrim
farkları

Kardan
ayrılan
kısıtlanmı
yasal
yedekler

Geçmi yıl
zararları

Net dönem
karı (zararı)

Toplam
özsermaye

240.042

108.568

100.663

(46.961.662)

8.509.211

31.878.480

-

11.658
-

(154.678)
-

-

8.509.211
-

(8.509.211)
4.609.363

11.658
(154.678)
4.609.363

38.671

-

251.700

(46.110)

100.663

(38.452.451)

4.609.363

36.344.823

51.842.987

38.671

28.207.884

321.297

(146.217)

100.663

(38.452.451)

9.835.748

69.748.582

-

-

-

-

(120.627)

-

-

9.835.748
-

(9.835.748)
-

(120.627)

-

-

-

(206.276)
-

-

796.774
-

-

206.276
-

(1.301.250)

796.774
(1.301.250)

18.000.000

51.842.987

38.671

28.001.608

200.670

650.557

100.663

(28.410.427)

(1.301.250)

69.123.479

De er artı fonları
Finansal
Yeniden
varlıklar
de erleme de er artı
fonu
fonu

Ödenmi
sermaye

Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

Hisse senedi
ihraç primleri

18.000.000

51.842.987

38.671

-

-

-

-

30 Haziran 2007 bakiyesi

18.000.000

51.842.987

1 Ocak 2008 bakiyesi

18.000.000

1 Ocak 2007 bakiyesi
Geçmi yıl zararlarına transfer
Finansal varlıklar de er artı ı
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı

Geçmi yıl zararlarına transfer
Finansal varlıklar de er azalı ı
Yeniden de erleme fonundan geçmi
yıl zararlarına aktarılan yeniden
de erlenmi tutarlar üzerinden
hesaplanan amortisman farkı
(ertelenmi vergi netlenmi )
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem zararı
30 Haziran 2008 bakiyesi

Sayfa 7 ile 23 arasında yer alan dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(5)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide nakit akım tablosu

(Para birimi – Yeni Türk Lirası (YTL))

Dipnot
referansları
letme faaliyetlerinden sa lanan nakit giri leri
Vergi kar ılı ı öncesi (zarar)/kar
Vergi öncesi (zarar)/kar ile faaliyetlerden do an net nakit akımlarının
mutabakatı için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Cari dönem üpheli alacak kar ılı ı
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Reeskont faiz gelir ve giderleri, net
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Stok de er dü üklü ü kar ılı ı
Borç kar ılıkları
Sabit kıymet satı karı
Satı amacıyla elde tutulan duran varlıklar satı karı
Yabancı para çevrim farkları

8
6
11
10
7
9

letme sermayesindeki de i ikliklerden önceki faaliyet karı
Ticari alacaklar
Kısa vadeli di er alacaklar
Stoklar
Di er dönen varlıklar
Uzun vadeli ticari alacaklar
Di er duran varlıklar
Kısa vadeli ticari borçlar
li kili taraflara borçlar
Kısa vadeli di er yükümlülükler
Kısa vadeli ödenen borç kar ılıkları
Kısa vadeli di er borçlar
Uzun vadeli di er borçlar
Di er yükümlülükler
üpheli alacaklardan tahsilatlar
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı

7

13

6

letme faaliyetlerinde kullanılan nakit
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
Maddi duran varlık satı hasılatı
Satı amacıyla elde tutulan duran varlık alımları
Satı amacıyla elde tutulan duran varlıklar satı hasılatı

8

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansal faaliyetleri
Alınan kredilerden sa lanan nakit
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faiz
Alınan faiz
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalı
Dönem ba ı nakit ve nakit benzeri de erler

4

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri de erler

( ncelemeden
geçmi )
30 Haziran
2008

( ncelemeden
geçmi )
30 Haziran
2007

(1.076.845)

5.612.262

2.923.416
386.336
211.772
164.922
2.973.136
(98.783)
819.402
684.467
(30.033)
(26.139)
(647.055)

2.172.097
50.111
237.340
347.140
1.215.903
(20.245)
(176.131)
(2.870)
181.527

6.284.596

9.617.134

(21.411.764)
174.482
(7.158.163)
3.856.161
623.880
(3.010.582)
(264.116)
199.115
645.435
(809.829)
12.681.473
361.985
64.863
(361.001)
(457.041)

(15.644.954)
(346.536)
(12.807.756)
(3.132.165)
(1.458.306)
158.767
326.965
(182.010)
13.816.087
(195.189)
(1.600.095)
44.794
(1.119.978)
(68.404)

(8.580.506)

(12.591.646)

(2.392.382)
86.305
(328.501)
55.932

(6.721.432)
300.469
12.872

(2.578.646)

(6.408.091)

59.819.469
(61.880.803)
(2.769.230)
98.783

99.418.960
(80.575.232)
(1.339.856)
22.895

(4.731.781)

17.526.767

(15.890.933)

(1.472.970)

20.820.448

4.077.945

4.929.515

2.604.975

Sayfa 7 ile 23 arasında yer alan dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(6)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

1.

irket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi (Pima ), stanbul’da 1963 yılında kurulmu tur.
Pima ’ın hisse senetlerinin %12,70’i stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (IMKB) i lem görmektedir.
Pima ’ın kayıtlı adresi Balmumcu Mahallesi, Bestekar evkibey Sokak, Enka II. Binası, Kat : 4
Be ikta / stanbul’dur.
Pima ’ın 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 Haziran 2008’de sona eren altı aylık döneme ili kin konsolide ara dönem özet finansal tablolar,
Pima yönetimi tarafından 25 A ustos 2008 tarihinde onaylanmı tır. Genel kurul ve çe itli düzenleyici
kurumlar yasal finansal tabloları ve dolayısıyla ekte sunulan konsolide ara dönem özet finansal
tabloları bu tarihten sonra de i tirme yetkisine sahiptir. Pima ’ın ana orta ı Enka n aat ve Sanayi
Anonim irketi (Enka n aat) olup, Enka n aat’ın ana ortakları Tara ve Gülçelik ailelerinden
olu maktadır.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Pima ’ın ba lı ortaklıkları, bu irketlerin
faaliyetleri, kuruldukları ülkeler ve kurulu yılları a a ıda belirtilmi tir :
Kuruldu u
ülke

Kurulu
yılı

PVC kapı ve pencere profillerinin pazarlaması ile
u ra maktadır.

Rusya

1994

S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.
(Pimapen Romanya)

PVC kapı ve pencere profillerinin pazarlaması ile
u ra maktadır.

Romanya

2005

Enwin Window Systems B.V.
(Pimapen Hollanda)

PVC kapı ve pencere profillerinin imalatı ve pazarlaması ile
u ra maktadır.

Hollanda

2005

Ba lı ortaklı ın ismi

Faaliyet konusu

Zao A/O Pimapen
(Pimapen Moskova)

Konsolide finansal tablolar açısından, Pima ve konsolidasyona tabi tutulan ba lı ortaklıklar “ irket”
olarak adlandırılmaktadır.
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalı an personelin ortalama sayısı a a ıdaki gibidir:

Beyaz yakalı
Mavi yakalı

(7)

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

166
113

169
83

279

252

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ili kin esaslar

Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar,
Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardı uyarınca
hazırlanmı tır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar, yıllık konsolide finansal tabloların içermesi
gereken tüm bilgi ve dipnotları içermemektedir ve irket’in 31 Aralık 2007 tarihli yıllık konsolide
finansal tabloları ve dipnotlarıyla beraber de erlendirilmelidir.
Pima , muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali
mevzuat ve T.C. Maliye Bakanlı ı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre
Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tutmaktadır. Pima ’ın yurt dı ında faaliyet gösteren ba lı ortaklıkları
Pimapen Moskova, Pimapen Romanya ve Pimapen Hollanda ticari sicillerinin kayıtlı oldu u sırasıyla
Rusya Federasyonu (Rusya), Romanya ve Hollanda’da geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri
çerçevesinde muhasebe kayıtlarını tutmaktadır.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, Pima ’ın ba lı
ortaklıkları, Pimapen Moskova, Pimapen Romanya ve Pimapen Hollanda’nın da hesaplarını içermekte
bu irketler tek bir tüzel ki ilik olarak gösterilmektedir.
Özet konsolide finansal tablolar irket’in yasal kayıtlarına dayandırılmı olup Sermaye Piyasası
Kurulu'
nun (SPK) tebli lerine uygun olarak irket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım
düzeltme ve sınıflandırma de i ikliklerine tabi tutulmu tur.
Bu ba lamda irket özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında 31 Aralık 2007’ye kadar
SPK’nın Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i”i esas
almı tır. Anılan tebli de, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe
standartlarının uygulanması durumunda da, SPK Muhasebe Standartları’na uyulmu sayılaca ı
belirtilmi tir. irket’in özet konsolide finansal tabloları, 31 Aralık 2007’ye kadar, yukarıda bahsedildi i
üzere SPK'
nın izin verdi i alternatif yöntem çerçevesinde hazırlanmı tır.
9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü e giren SPK’nın Seri: XI, No: 29,
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i”i (Tebli ) uyarınca halka açık
i letmeler 1 Ocak 2008’den itibaren finansal tablolarını, söz konusu Tebli '
de öngörüldü ü üzere,
Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama ( UMS/UFRS) standartlarına uygun olarak hazırlamaya
ba lamı tır. Söz konusu Tebli ’in ilk defa uygulanmasının zorunlu finansal tablo formatına uyum
açısından yapılan yeniden sınıflandırmalar dı ında, irket’in önceden raporlanan konsolide finansal
tablolarına bir etkisi bulunmamaktadır ve cari ile önceki dönem konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında uygulanan muhasebe politikalarında bir de i iklik olmamı tır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almı oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK muhasebe
standartlarına uygun finansal tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadı ını ilan etmi tir. Özet konsolide
finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan XI-29 numaralı
Tebli ’inde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak UMS 34 kapsamında
sunulmu tur.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ili kin esaslar (devamı)

UMS/UFRS standartları kapsamında konsolide finansal tablolara yansıtılan 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, UMS 12 - Ertelenmi Vergi Etkileri, UMS 16 – Maddi Varlıklar (Sabit
kıymet amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kıst esasına göre ayrılması ve arsa ve binaların
rayiç de erleri ile yansıtılması) ve UMS 27 - Konsolide Finansal Tablolar ve Ba lı Ortaklıkların
Muhasebele tirilmesinden olu maktadır. Konsolide finansal tablolar, rayiç bedelinden gösterilen
satılmaya hazır finansal varlıklar ve yeniden de erlemeye tabi tutulup rayiç de erinden ta ınan arsa
ve binalar haricinde maliyet bedelleri üzerinden yansıtılmaktadır.
SPK'
nın XI/29 sayılı tebli inin ilk defa uygulaması çerçevesinde yapılan sınıflamalar
Kar ıla tırmalı konsolide finansal tabloların hazırlanabilmesini teminen, 1 Ocak 2007 tarihli açılı
bilançosundan itibaren geçmi dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmi tir. 31 Aralık
nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebli i uyarınca birtakım
2007 tarihi itibariyle hazırlanmı bilançoda SPK'
sınıflandırma de i iklikleri yapılmı tır. Yapılan sınıflandırma de i iklikleri a a ıda özetlenmi tir:
-

Di er dönen varlıklar içerisinde gösterilen, 2.944 YTL’lik verilen depozito ve teminatlar, di er
alacaklar içerisinde gösterilmi tir.

-

Stoklar içerisinde gösterilen, 3.327.700 YTL’lik verilen sipari avansları, di er dönen varlıklar
içerisinde gösterilmi tir.

-

Di er duran varlıklar içerisinde gösterilen 109.820 YTL’lik satı amacıyla elde tutulan varlıklar,
satı amacıyla elde tutulan varlıklarda gösterilmi tir.

-

Uzun vadeli di er alacaklar içerisinde gösterilen, 750.999 YTL’lik di er KDV alaca ı di er duran
varlıklar içerisinde gösterilmi tir.

-

Maddi duran varlıklar içerisinde gösterilen, 613.411 YTL’lik verilen sipari avansları di er duran
varlıklar içerisinde gösterilmi tir.

-

Bilançoda ayrı kalemler olarak gösterilen 9.897.327 YTL’lik uzun vadeli finansal borçların kısa
vadeli kısımları kısa vadeli finansal borçlar içerisinde gösterilmi tir.

-

Kısa vadeli borç kar ılıkları içerisinde gösterilen 119.869 YTL tutarındaki dönem karı vergi
yükümlülü ü ayrı olarak gösterilmi tir.

-

Uzun vadeli ticari borçlar içerisinde gösterilen 382.425 YTL’lik verilen depozitolar, uzun vadeli
di er borçlar içerisinde gösterilmi tir.

-

Uzun vadeli borç kar ılıkları içerisinde gösterilen, 2.269.769 YTL’lik kıdem tazminatı kar ılı ı,
çalı anlara sa lanan faydalara ili kin kar ılık olarak ayrı bir kalemde gösterilmi tir.

-

Sermaye enflasyon düzeltme farklarında yer alan 1.932.318 YTL tutarındaki di er sermaye
kalemlerinin enflasyon düzeltme farkları ve 86.657 YTL tutarındaki di er yedekler geçmi yıl
zararlarında gösterilmi tir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ili kin esaslar (devamı)
levsel ve raporlama para birimi

Pima ’ın i levsel ve raporlama para birimi YTL’dir.
Pima ’ın yüksek enflasyonlu ekonomileri olmayan Rusya, Romanya ve Hollanda’da faaliyet gösteren
yabancı ba lı ortaklıkları Pimapen Moskova, Pimapen Romanya ve Pimapen Hollanda’nın i levsel
para birimi Euro’dur. UMS 21 – Döviz Kurlarındaki De i imin Etkileri uyarınca, bilanço kalemleri
bilanço tarihindeki Euro kuruyla; gelir ve giderler dönemin ortalama Euro kuruyla YTL’ye
çevrilmektedir. Özsermaye hesapları ise olu um tarihlerindeki kurlardan YTL’ye çevrilmektedir. Bu
çevrimden do an çevrim karı / (zararı), özsermayenin altında “Yabancı Para Çevrim Farkları”
hesabında yer almaktadır.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden
ifade etme i leminin uygulanmasını gerektiren objektif ko ulların gerçekle memi olması ve SPK’nın
varolan verilere dayanarak ileride bu ko ulların gerçekle me emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktı ını öngörmesi sebebiyle, Pima ’ın finansal tabloları en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle UMS
29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme i lemine tabi
tutulmu tur. Dolayısıyla, 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançolarda yer alan
Pima ’ın parasal olmayan aktif ve pasifleri ve sermaye dahil özsermaye kalemleri, 31 Aralık 2004
tarihine kadar olan giri lerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra olu an
giri lerin ise nominal de erlerden ta ınmasıyla hesaplanmı tır.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alı kurları a a ıdaki
gibidir:
Yabancı para
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Yeni Rumen Leyi

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

1,2237
1,9271
0,0522
0,4954

1,1647
1,7102
0,0474
0,4466

Muhasebe tahminlerindeki de i iklikler
irket’in ara hesap dönemi konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında, en son yıllık 31 Aralık
2007 konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları kullanılmı tır.
Ancak, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle 2007 yıl sonunda arsa ve binalar için rayiç de er uygulanmasına
geçilmesiyle paralel olarak, irket maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini gözden geçirmi ve
buna ba lı olarak binalarının ekonomik ömürlerinde de i iklikler yapılmı tır. 31 Aralık 2007 tarihi
itibariyle binaların amortisman süreleri 10-25 yıl arasında iken 2008 yılından ba layarak tespit edilen
amortisman süreleri 20-45 yıldır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ili kin esaslar (devamı)

Yeni ve revize uluslararası finansal raporlama standartlarının uygulanması
2008 yılında yürürlü e giren ancak irket’in operasyonları ile ilgili olmadı ından uygulanmayan
standartlar, de i iklikler ve yorumlar:
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup Hisse Senetleri ve Geri Alım Hisse Senetleri Sözle meleri” (1 Mart 2007
tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan hesap dönemleri için geçerlidir).
UFRYK 12, “Hizmet mtiyaz Anla maları” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan
hesap dönemleri için geçerlidir).
UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmı Fayda Varlı ı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri
ve Birbirleriyle Olan Kar ılıklı Etkile imleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra ba layan
hesap dönemleri için geçerlidir). Türkiye’de kıdem tazminatı fonlama gereklili i yoktur.
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle henüz yürürlülükte olmayan standartlar ve yorumlar
Konsolide finansal tablolarının onaylandı ı tarihte, irket’in etkisini inceledi i ve 30 Haziran 2008 tarihi
itibariyle henüz yürürlülükte olmayan yeni standartlar ve var olan standartlara ili kin yorumlar
a a ıdaki gibidir:
UFRYK 15, “Gayrimenkul n aatı ile lgili Anla malar” 3 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmı tır.
UFRYK 15, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra ba layan senelik dönemler için geçerli olacaktır ve geriye
dönük olarak uygulanmalıdır. UFRYK 15, bir gayrimenkulun in aatı için yapılan anla manın, UMS 11
n aat Sözle meleri standardı veya UMS 18 Hasılat standardı kapsamına girip girmedi inin ve buna
ba lı olarak da böyle bir gayrimenkul in asından elde edilen gelirin ne zaman muhasebele tirilece inin
belirlenmesi konusunda yol gösterir. Sözkonusu de i ikli in irket’in konsolide finansal tablolarına bir
etkisi olması beklenmemektedir.
UFRYK 16 " Yurtdı ındaki letmede Bulunan Net Yatırım le lgili Riskten Korunma" 3 Temmuz 2008
tarihinde yayımlanmı tır. UFYRK 16, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ba layan dönemler için geçerli
olacaktır ve geriye dönük veya ileriye dönük olarak uygulanabilecektir. UFYRK 16 a a ıdaki üç ana
konuya açıklık getirmektedir:
•

•
•

Finansal tablolarda kullanılan sunum para birimi bir i letmenin finansal korunma muhasebesi
uygulayabilmesine gerekçe olu turmaz. Dolayısıyla, bir ana kurulu yalnızca kendi finansal
tablolarında kullanılan para birimi ile yabancı operasyonlarında kullanılan para birimi farkından
do an kur farklarını finansal riskten korunma riski olarak adlandırabilir.
Finansal riskten korunma aracı (araçları) grup içindeki i letme ya da i letmelerce elde tutulabilir.
UMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme”, yabancı para çevirim rezervi
içerisinde yer alan ve finansal riskten korunma aracına ait olan tutarın gelir tablosuna
sınıflandırılmasında uygulanmalıdır. Finansal riskten korunan enstrümana ise UMS 21 “kur
de i iminin etkileri" uygulanmalıdır.

Sözkonusu de i ikli in irket’in konsolide finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir.
irket, yukarıdaki standartları erken uygulama yoluna gitmemi tir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ili kin esaslar (devamı)

Yeniden sınıflama
irket’in, daha önce raporlanmı 31 Aralık 2007 konsolide finansal tablolarında cari dönemle uyumlu
sunumu açısından yeniden sınıflama yapılmı tır. 31 Aralık 2007 tarihli konsolide finansal tablolarında
maddi duran varlıklarda yer alan 550.981 YTL’lik tutar stoklara sınıflanmı tır.
3.

Bölümlere göre raporlama

30 Haziran 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle co rafi bölümlere ili kin bilgiler a a ıdaki gibidir:
30 Haziran 2008
Di er Eliminasyon

Türkiye

Rusya

Satı gelirleri (net)

58.276.234

5.274.356

4.035.417

(7.401.818)

60.184.189

Brüt kar

11.845.727

814.106

23.581

165.359

12.848.773

Faaliyet (giderleri) / gelirleri, net

(8.618.173)

(1.521.356)

(124.624)

(294.880) (10.559.033)

3.227.554

(707.250)

(101.043)

(129.521)

2.289.740

(2.301.537)

(1.065.111)

63

-

(3.366.585)

926.017

(1.772.361)

(100.980)

(129.521)

(1.076.845)

(200.962)

(23.443)

-

-

(224.405)

725.055

(1.795.804)

(100.980)

(129.521)

(1.301.250)

Faaliyet karı (zararı)
Finansal (giderler) / gelirler, net
Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi (zarar) / kar
Vergiler
Net dönem (zararı) / karı

Konsolide

30 Haziran 2007 tarihi itibariyle co rafi bölümlere ili kin bilgiler a a ıdaki gibidir:
30 Haziran 2007
Di er
Eliminasyon

Türkiye

Rusya

Satı gelirleri (net)

58.491.413

5.991.290

2.548.449

(10.841.620)

56.189.532

Brüt kar

13.893.527

1.658.413

58.563

(102.610)

15.507.893

Faaliyet giderleri / gelirleri, net

(9.259.002)

(1.081.565)

(100.109)

-

(10.440.676)

4.634.525

576.848

(41.546)

(102.610)

5.067.217

Finansal gelirler / (giderler), net

478.579

65.163

1.303

-

545.045

Sürdürülen faaliyet karı (zararı)

5.113.104

642.011

(40.243)

(102.610)

5.612.262

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
kar / (zarar)

5.113.104

642.011

(40.243)

(102.610)

5.612.262

Vergiler

(902.969)

(99.930)

-

-

(1.002.899)

Net dönem karı / (zararı)

4.210.135

542.081

(40.243)

(102.610)

4.609.363

Faaliyet karı /(zararı)
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4.

Nakit ve nakit benzerleri
30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

4.845.616
83.582
317

3.799.669
16.979.809
40.653
317

4.929.515

20.820.448

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

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle irket’in vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
irket'
in 5.079.933 Euro kar ılı ındaki 8.687.701 YTL tutarındaki vadeli mevduatının vadesi 6 ila 9 gün
ve faiz oranı %4, 7.119.522 ABD Doları kar ılı ındaki 8.292.108 YTL tutarındaki vadeli mevduatının
vadesi 23 gün ve faiz oranı %3,75 ila %5,35’dir).
5.

Finansal borçlar

a)

Kısa vadeli banka kredileri
Döviz
tutarı

Kısa vadeli krediler
YTL krediler
Euro krediler
ABD Doları krediler

- (*)
8.043.391 (**)
3.140.672 (**)

30 Haziran 2008
YTL
kar ılı ı

Faiz oranı (%)

Döviz
tutarı

21.066.972
15-18,25
15.500.419 5,50-6,10 – Euribor+1,30-2,60
3.843.241
3,85-3,96 –Libor+1,30-2,20

7.624.856
4.299.651

40.410.632

(*)
(**)

31 Aralık 2007
YTL
kar ılı ı
22.767.366
13.040.028
5.007.804

Faiz oranı (%)

15-16,60
4,90-4,97 – Euribor+1,20-2,60
6,25-6,33 – Libor+1,30-2,20

40.815.198

Toplam tutarın 12.320.507 YTL’lik kısmı sabit faiz oranlı ve altı ayda bir faiz ödemelidir, 8.746.465 YTL tutarı ise rotatif
ve spot kredileri içermektedir (31 Aralık 2007 - Toplam tutarın 18.834.856 YTL’lik kısmı sabit faiz oranlı ve altı ayda bir
veya vade sonunda faiz ödemelidir, 3.771.050 YTL tutarı ise rotatif kredileri içermektedir).
Vade tarihinde veya altı ayda bir faiz ödemeli, de i ken ve sabit faiz oranlı olup, vade dönemleri 1 Temmuz 2008 ve 15
Haziran 2009 arasında de i en kredilerdir (31 Aralık 2007 – Vade tarihinde veya altı ayda bir faiz ödemeli, de i ken ve
sabit faiz oranlı olup, vade dönemleri 17 Ocak 2008 ve 4 Mart 2008 arasında de i en kredilerdir).

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredileri 11.026.401 YTL tutarında (31 Aralık 2007 –
9.897.327 YTL) uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarını içermektedir.
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle kısa vadeli YTL krediler yerel bir bankadan alınmı 961.357 YTL (31
Aralık 2007 - 161.460 YTL) tutarında, %0 faiz oranlı krediyi de içermektedir. Söz konusu kredi irket’in
SSK primlerinin ve maa ların ödenmesine ili kin olarak kullanılmı tır. Kısa vadeli krediler için irket’in
vermi oldu u herhangi bir teminat bulunmamaktadır.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle irket’in kısa vadeli banka kredilerine ili kin ihracat
taahhüdü yükümlülükleri konsolide finansal tablo dipnotu 9’da yer almaktadır.

(13)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

5.

Finansal borçlar (devamı)

b)

Uzun vadeli banka kredileri
Döviz
tutarı

Uzun vadeli krediler
Euro krediler
ABD Doları krediler

11.816.667 (*)
1.347.495 (*)

30 Haziran 2008
YTL
kar ılı ı
Faiz oranı (%)
22.771.898
1.648.929

Euribor+1,20-1,55
Libor+1,30-1,50

24.420.827
(*)

Döviz
tutarı
14.042.616
1.595.267

31 Aralık 2007
YTL
kar ılı ı
24.015.682
1.858.007

Faiz oranı (%)

Euribor+1,20-2,60
Libor+1,30-2,20

25.873.689

Altı ayda bir faiz ödemeli, de i ken faiz oranlı

Uzun vadeli krediler için irket’in vermi oldu u herhangi bir teminat bulunmamaktadır.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, irket’in uzun vadeli kredilerinin geri ödeme planı
a a ıdaki gibidir:

2008
2009
2010
2011

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları

6.

Ticari alacak ve borçlar

a)

Ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Ticari alacaklar
üpheli alacaklar

Eksi: üpheli alacak kar ılı ı

(14)

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

2.479.065
19.741.261
11.299.802
1.927.100

9.897.327
17.500.492
8.373.197
-

35.447.228

35.771.016

(11.026.401)

(9.897.327)

24.420.827

25.873.689

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

52.034.762
13.249.124
6.631.018

33.858.796
10.669.672
6.309.545

71.914.904

50.838.013

(6.631.018)

(6.309.545)

65.283.886

44.528.468

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

6.

Ticari alacak ve borçlar (devamı)

30 Haziran 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle üpheli ticari alacakların hareketi a a ıdaki gibidir :
30 Haziran 2008 30 Haziran 2007
Açılı bakiyesi
Cari dönem kar ılı ı
Tahsilatlar
Tahsili mümkün olmayan üpheli alacaklar (*)
Dönem sonu bakiyesi
(*)

6.309.545

6.157.935

386.336
(64.863)
-

50.111
(44.794)
(46.435)

6.631.018

6.116.817

Önceki dönemlerde kar ılık ayrılıp tahsili mümkün olmayan tutarlar 31 Aralık 2007 tarihi
itibariyle bilanço kaleminden çıkartılmı tır.

30 Haziran 2008 itibariyle ticari alacakların ortalama vadesi 106 – 213 gündür (31 Aralık 2007 – 75 110 gün).
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle irket’in vadesi geçmi ancak kar ılık ayrılmamı
alacaklarının vade kırılımı a a ıdaki gibidir:

30 Haziran 2008
31 Aralık 2007

Toplam

30 güne kadar

30-60 gün

60-90 gün

90 günden fazla

7.578.630
4.113.828

625.839
1.172.637

913.060
423.392

1.792.704
158.280

4.247.027
2.359.519

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle irket, alacaklarına kar ılık olarak 35.960.275 YTL (31 Aralık 2007 –
28.967.234 YTL) tutarında ipotek, banka teminat mektubu, teminat senedi ve teminat çeki almı tır.
irket, ayrıca alıcılardan 3.802.767 YTL tutarında (31 Aralık 2007 – 4.278.329 YTL) kaydi haciz temin
etmi tir.
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle irket’in 783.455 YTL tutarında (31 Aralık 2007 – 1.407.335 YTL) uzun
vadeli ticari alacakları vadeli çek ve senetlerden olu maktadır.
b)

Di er ticari borçlar

Kısa vadeli
Ticari borçlar
Borç senetleri

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

6.074.852
1.555.146

5.516.296
2.418.042

7.629.998

7.934.338

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle kısa vadeli borç senetleri hammadde, makine ve teçhizat alımıyla ilgili
borçları içermektedir.
30 Haziran 2008 itibariyle ticari borçların ortalama vadesi 22 ila 30 gün (31 Aralık 2007 – 10 ila 20
gün), borç senetlerinin ortalama vadesi ise 45 ila 160 gündür (31 Aralık 2007 - 3 ila 91gün).

(15)

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

7.

Stoklar
30 Haziran 2008 31 Aralık 2007

Hammadde stokları
Yarı mamul
Mamul stokları
Ticari mal stokları
Di er stoklar

11.094.737
815.122
12.763.880
6.136.284
3.898.707

9.021.643
400.261
12.956.764
2.976.467
2.195.432

Eksi: Stok de er dü üklü ü kar ılı ı

(1.391.154)

(571.752)

33.317.576

26.978.815

Mamul, ticari mal ve di er stoklar için sırasıyla 354.579 YTL, 803.760 YTL, 232.815 YTL (31 Aralık
2007 - Mamul, ticari mal ve di er stoklar için sırasıyla 196.733 YTL, 160.483 YTL ve 214.536 YTL)
tutarlarında de er dü üklü ü kar ılı ı ayrılmı tır.
8.

Maddi duran varlıklar

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi içinde maddi duran varlık ve ilgili birikmi
amortismanlara ili kin hareket tablosu a a ıdaki gibidir:

Maliyet veya yeniden
de erlenmi tutar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makina ve teçhizat
Ta ıt araçları
Demirba lar
Di er maddi duran 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

Yabancı
para çevrim
farkları

30 Haziran
2008

354.052
(354.052)

1.202.970
407.415
24.665
4.349
15.000
4.625

1.723.403
40.565.229
84.680.332
2.219.900
6.432.325
1.406.633
430.158

(246.846)

-

1.659.024

137.457.980

35.152
402.702
2.088.031
104.696
227.939
33.799

(22.799)
(160.770)
(7.005)
-

-

5.359
11.661
5.809
1.722
808

1.491.706
408.061
70.966.616
1.694.422
5.558.243
1.155.173

2.892.319

(190.574)

-

25.359

81.274.221

1 Ocak
2008

Giri ler

1.723.403
39.111.244
82.529.200
2.387.905
6.340.506
1.391.633
174.809

251.015
1.425.984
10.852
94.475
604.776

(36.319)
(203.522)
(7.005)
-

133.658.700

2.387.102

1.456.554
68.889.723
1.744.687
5.335.587
1.120.566
78.547.117
55.111.583

Çıkı lar Transferler

56.183.759

(16)
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8.

Maddi duran varlıklar (devamı)

30 Haziran 2007 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemi içinde maddi duran varlık ve ilgili birikmi
amortismanlara ili kin hareket tablosu a a ıdaki gibidir:

Maliyet
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Arsa ve binalar
Makina ve teçhizat
Ta ıt araçları
Demirba lar
Di er maddi duran 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

Transferler

Yabancı
para çevrim
farkları

30 Haziran
2007

(32.315)
(1.600.991)
(1.529)
(1.017)
-

1.104.394
37.118
(1.141.512)

(26.904)
(15.652)
(14.340)
(2.082)
(8.598)
(268.629)

1.690.985
147.669.753
76.345.826
2.309.318
6.248.501
1.356.012
9.384.962

6.716.301

(1.635.852)

-

(336.205)

245.005.357

1.385.108
144.295.482
65.537.418
1.606.675
4.896.935
1.068.020

126.807
153.374
1.533.498
87.841
217.988
22.281

(1.511.488)
(26)
-

-

-

1.511.915
144.448.856
65.559.428
1.694.516
5.114.897
1.090.301

218.789.638

2.141.789

(1.511.514)

-

-

219.419.913

1 Ocak
2007

Giri ler

Çıkı lar

1.690.985
147.702.068
74.502.601
2.274.580
6.094.768
1.210.086
6.786.025

26.904
2.355.474
49.078
120.226
155.541
4.009.078

240.261.113

21.471.475

25.585.444

Arsa ve binaların de erlenmesi
irket’in arsa ve binaları 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkiye’deki varlıklar için SPK tarafından lisanslı
bir ba ımsız de erleme irketi, yurtdı ındakiler için ise o ülkede faaliyet gösteren ba ımsız bir de erleme
irketi tarafından yeniden de erlenmi tir. Söz konusu de erleme YTL olarak piyasa fiyatı baz alınarak
yapılmı tır. Yeniden de erlenen binaların birikmi amortismanı ta ınan maliyet de erinden netlenmi ve
net tutar yeniden de erlenen tutarlara getirilmi tir. De erleme farkı, ertelenmi vergi tutarı netlenerek
özsermaye içinde yer alan yeniden de erleme fonunda gösterilmi tir.
Yeniden de erlenmi maddi duran varlıklar konsolide finansal tablolara tarihsel maliyetinden birikmi
amortisman dü ülerek yansıtılmı olsaydı, 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle arsa ve
binaların ta ınan de erleri a a ıdaki gibi olurdu:
30 Haziran 2008
Maliyet
Birikmi amortisman
Net defter de eri

(17)

Arsa ve binalar
31 Aralık 2007

152.290.055
(144.943.024)

152.039.040
(144.784.031)

7.347.031

7.255.009

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

8.

Maddi duran varlıklar (devamı)

30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, hala kullanılmakta olan tamamıyla itfa olmu maddi
varlıkların maliyet bedelleri a a ıdaki gibidir :
30 Haziran 2008
Binalar
Makina ve teçhizat
Demirba lar
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Ta ıt araçları
Di er maddi duran varlıklar

(*)

31 Aralık 2007

- (*)
59.507.424
4.084.179
1.166.284
1.306.098
978.655

140.087.045
59.507.424
4.007.138
1.166.284
1.306.098
978.655

67.042.640

207.052.644

irket a a ıda anlatılan de erlendirmeler çerçevesinde binaların ekonomik ömürlerini yeniden
belirlemi tir. Buna ba lı olarak 30 Haziran 2008 itibariyle itfa olmu bina bulunmamaktadır.

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle irket maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini gözden geçirmi ve
buna ba lı olarak binaların ekonomik ömürlerinde de i iklikler yapılmı tır. Ekonomik ömürlerde
de i iklik olmasaydı 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren dönem için binaların amortismanı
halihazırda cari dönem amortisman gideri olarak yansıtılan 402.702 YTL’den 145.681 YTL daha fazla
olacaktı.
Varlıklar üzerindeki rehin ve ipotekler
30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerinde teminat olarak verilen 3.515 YTL (31
Aralık 2007 - 3.515 YTL) tutarında ipotek mevcuttur.
9.

Kar ılıklar, arta ba lı varlıklar ve yükümlülükler

Teminat mektupları
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle irket’in vermi oldu u teminat mektubu ve
teminat senetlerinin dökümü a a ıdaki gibidir:

Gümrüklere ve çe itli kamu kurulu larına verilen banka
teminat mektupları
li kili irketler lehine verilen ipotekler
Ortaklara ve ili kili irketlere verilen kefaletler

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

13.910.032
3.515
48.703.114

12.046.140
3.515
47.168.274

30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, ortaklara ve ili kili irketlere verilen kefalet tutarı
irket’in di er ili kili irketler ile birlikte verdi i kefalet miktarını ifade etmektedir.

(18)
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9.

Kar ılıklar, arta ba lı varlıklar ve yükümlülükler (devamı)

hracat taahhütleri
30 Haziran 2008
Taahhüt
Taahhüt
döviz tutarı tutarı (YTL)

Taahhüt cinsi
hracat taahhüdü - yabancı para ABD Doları
hracat taahhüdü - yabancı para - Euro
hracat taahhüdü - YTL

2.000.000
1.500.000
-

2.447.400
2.890.650
13.875.000

31 Aralık 2007
Taahhüt
Taahhüt
döviz tutarı tutarı (YTL)
3.000.000
2.500.000
-

3.494.100
4.275.000
10.875.000

Kısa vadeli borç kar ılıkları
30 Haziran 2008 31 Aralık 2007
Erken ödeme prim kar ılı ı
Personel prim kar ılı ı
Di er

10.

413.694
140.000
344.627

255.804
500.000
267.879

898.321

1.023.683

Finansal gelirler
1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 30 Haziran 2008 30 Haziran 2008 30 Haziran 2007 30 Haziran 2007

Finansal gelirler
Kambiyo karları
Vade farkı gelirleri
Faiz gelirleri
Di er

6.051.490
920.208
98.783
-

(418.182)
502.962
3.428
-

3.361.625
620.512
20.245
28.341

2.013.295
620.512
7.119
28.341

Toplam finansal gelirler

7.070.481

88.208

4.030.723

2.669.267

11.

Finansal giderler
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2008 30 Haziran 2008 30 Haziran 2007 30 Haziran 2007

Finansal giderler
Kambiyo zararları
Faiz giderleri
Di er
Toplam finansal giderler

(7.360.418)
(2.973.136)
(103.512)

840.134
(1.617.072)
156.468

(2.157.858)
(1.215.903)
(111.917)

(1.577.090)
(693.045)
(111.917)

(10.437.066)

(620.470)

(3.485.678)

(2.382.052)

(19)
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12.

Vergiler

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, 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle kurumlar vergisi oranı %20 olup, vergi
ilgili oldu u hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi 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 %20 (31 Aralık 2007 - %20) oranında geçici vergi
hesaplanarak ödenmekte ve bu ekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir.
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.
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 %15 gelir vergisine tabidir (31
Aralık 2007 - %15). 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.
Kurumların tam mükellefiyete tabi bir ba ka kurumun sermayesine i tirakten elde ettikleri temettü
kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen
kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca kurumların, en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan i tirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa
senetleri satı ından do an kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır. stisnadan
yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile i letmeden
çekilmemesi gerekmektedir. Satı bedelinin satı ın yapıldı ı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar
tahsil edilmesi gerekir.
Ba lı ortaklıkların da ıtılmayan karları üzerinden herhangi bir ertelenmi vergi yükümlülü ü
ayrılmamı tır. Türkiye’de geçerli kurumlar vergisi mevzuatı hükümleri gere ince sözkonusu ba lı
ortaklıkların kar da ıtımları kurumlar vergisinden müstesnadır.
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihli bilançolarda ödenecek vergi tutarları pe in ödenen vergilerle
netle tirilerek a a ıdaki gibi gösterilmi tir:

Cari dönem yasal vergi kar ılı ı
Pe in ödenen vergiler
Toplam vergi

(20)

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

351.061
(241.132)

1.986.689
(1.866.820)

109.929

119.869

Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
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12.

Vergiler (devamı)

30 Haziran 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait toplam verginin da ılımı
a a ıdaki gibidir :
1 Ocak 1 Nisan 1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran 2008 30 Haziran 2008 30 Haziran 2007 30 Haziran 2007
Cari dönem yasal vergi
Ertelenmi vergi (geliri)/gideri

351.061
(126.656)

601.667
(39.981)

1.090.550
(87.651)

777.200
(309.379)

224.405

561.686

1.002.899

467.821

Toplam vergi gideri/(geliri)

30 Haziran 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren dönemlere ili kin gelir tablosunda yansıtılan
vergi giderinin analizi a a ıda sunulmu tur :

Vergi öncesi konsolide edilmi (zarar) / kar

1 Ocak 30 Haziran 2008

1 Ocak 30 Haziran 2007

(1.076.845)

5.612.262

(215.369)
411.163
(484.643)
513.254

1.122.452
352.773
(255.604)
(216.722)

224.405

1.002.899

% 20 üzerinden vergi gideri (2007 - %20)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiye tabi olmayan gelirler
Di er düzeltme kalemlerinin etkisi
Vergi

30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, ertelenmi vergiye konu olan geçici farklar ve
etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan uzun vadeli ertelenmi vergi varlıklarının ve
yükümlülüklerinin detayı a a ıda özetlenmi tir:
Ertelenmi vergi
alaca ı/(yükümlülü ü)
30 Haziran 2008
31 Aralık 2007

30 Haziran 2008

Ertelenmi vergi
geliri/(gideri)
30 Haziran 2007

Kıdem tazminatı kar ılı ı
Maddi varlıklar üzerindeki geçici farklar ve
yeniden de erleme etkisi
Alacak/(borç) reeskontları, net
Di er geçici farklar

404.900

453.954

(49.054)

33.787

(4.788.759)
302.882
782.827

(4.632.529)
319.818
623.786

(156.230)
(16.936)
159.041

502
41.793
11.569

Ertelenmi vergi varlıkları/(yükümlülü ü), net

(3.298.150)

(3.234.971)

(63.179)

87.651

30 Haziran 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemleri için net ertelenmi vergi
hareketi a a ıdaki gibidir:
30 Haziran 2008

30 Haziran 2007

1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosunda yansıtılan ertelenmi vergi geliri (gideri), net
Yabancı para çevirim farkları

(3.234.971)
126.656
(189.835)

(6.540)
87.651
-

Yıl sonu kapanı bakiyesi

(3.298.150)

81.111
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Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

12.

Vergiler (devamı)

Di er ülkelerdeki vergi uygulamaları
30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle di er ülkelerdeki efektif vergi oranları a a ıdaki
gibidir:

Rusya
Hollanda
Romanya
13.

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

%24
%20-%25,5
%16

%24
%20-%25,5
%16

li kili taraf açıklamaları

30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle irket’in ili kili taraflardan kısa ve uzun vadeli
alacakları ve uzun vadeli borçları bulunmamaktadır. li kili taraflara kısa vadeli ticari borçlar ile yapmı
oldukları i lemler ise a a ıdaki gibidir:
a)

li kili taraflara borçlar

Ortak
Enka n aat
Di er
Gretsch-Unita Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A. .
(Gretsch-Unita )
Enka Spor, E itim ve Sosyal Yardım Vakfı letmesi
(Enka Spor)
Enka Pazarlama hracat thalat Anonim irketi
(Enka Pazarlama)
Enta Nakliyat ve Turizm Anonim irketi (Enta )

b)

30 Haziran 2008

31 Aralık 2007

744

-

206.239

2.793

7.500

-

4.787
1.977

13.582
5.757

221.247

22.132

30 Haziran 2008

30 Haziran 2007

42.000

49.000

1.324.553
58.039
15.000
6.408

1.772.360
348.136
46.144

1.446.000

2.215.640

Mal ve hizmet alımları

Ortak
Enka n aat
Di er
Gretsch-Unita
Enta
Enka Spor
Enka Pazarlama
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Pima Plastik n aat Malzemeleri Anonim irketi
30 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
konsolide özet finansal tablolara ili kin dipnotlar (devamı)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL))

13.

li kili taraf açıklamaları (devamı)

c)

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 Haziran 2008 tarihinde sona eren ara hesap döneminde ödenen ücretler toplamı 339.792
YTL (30 Haziran 2007 – 306.129 YTL), Sosyal Sigortalar Kurumları’na ödenen primler toplamı
21.355 YTL (30 Haziran 2007 – 19.745 YTL) ve 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle tahakkuk etmi
yasal kıdem tazminatı tutarı 130.266 YTL’dir (30 Haziran 2007 - 114.485 YTL).

d)

30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle irket’in ortaklara ve ili kili irketlere di er
ili kili irketler ile birlikte vermi oldu u kefaletlerin ve ipoteklerin toplam tutarı sırasıyla
48.703.114 YTL ve 3.515 YTL’dir (31 Aralık 2007 – 47.168.274 YTL ve 3.515 YTL).

14.

Yabancı para pozisyonu

30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle irket’in yabancı para pozisyonu a a ıda
sunulmu tur:

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve di er alacaklar
Di er dönen varlıklar
Di er duran varlıklar

YTL
kar ılı ı

Euro

597
2.041
-

731
2.498
-

643.037
4.268.594
22.537
-

1.239.197
8.226.007
43.431
-

198.942

14.720.408

3.140.672
3.930.885
1.347.495

3.843.241
4.810.224
1.648.929

8.043.391
278.746
11.816.667

15.500.419
537.171
22.771.898

1.399.444
-

73.005
-

-

-

19.343.660
5.420.400
24.420.827

71.368

87.333

181.051

348.903

17.715.611

924.173

-

-

1.360.409

Yabancı para varlıkların toplam
YTL kar ılı ı
Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Di er yükümlülükler ve borç
kar ılıkları

3.229

Yabancı para yükümlülüklerin
toplam YTL kar ılı ı
Net yabancı para pozisyonu

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve di er alacaklar
Di er dönen varlıklar

4.065.079
33.827.886
5.144.627
52.992.249

9.508.635

YTL
kar ılı ı

Rumen
Leyi

YTL
kar ılı ı

Toplam YTL
kar ılı ı

212.064
1.764.704
268.380
2.764.454

401.578
-

198.942
-

1.650.934
9.993.209
311.811
2.764.454

5.009.602

10.389.727

39.158.391

997.178

-

50.545.296

(10.386.498)

(29.649.756)

4.012.424

198.942

(35.824.888)

ABD
Doları

YTL
kar ılı ı

Euro

YTL
kar ılı ı

7.258.874
3.102
-

8.454.411
3.613
-

5.260.305
3.466.818
5.447

8.996.174
5.928.952
9.315

Yabancı para varlıkların toplam
YTL kar ılı ı
Kısa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Di er yükümlülükler ve borç
kar ılıkları

30 Haziran 2008
YTL
kar ılı ı
Ruble

ABD
Doları

8.458.024

31 Aralık 2007
Ruble

YTL
kar ılı ı

Rumen
Leyi

YTL
kar ılı ı

Toplam
YTL kar ılı ı

12.144.786
21.909.997
56.898.329

576.262
1.039.614
2.699.786

651.511
2.741.242
-

290.965
1.224.239
-

18.317.812
8.196.418
2.709.101

1.515.204

29.223.331

4.299.651
5.471.715
1.595.267

5.007.804
6.372.907
1.858.007

7.624.856
486.060
14.042.616

14.934.441
13.040.028
831.260
24.015.682

1.443.365
-

4.315.662
68.487
-

-

-

18.047.832
7.272.654
25.873.689

-

-

99.123

169.520

12.824.000

608.490

-

-

778.010

Yabancı para yükümlülüklerin
toplam YTL kar ılı ı

13.238.718

38.056.490

676.977

-

51.972.185

Net yabancı para pozisyonu

(4.780.694)

(23.122.049)

3.638.685

1.515.204

(22.748.854)

Toplam ihracat ve ithalat

Toplam ihracat tutarı
Toplam ithalat tutarı
Toplam döviz yükümlülü ünün hedge edilme oranı (%)
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30 Haziran 2008

30 Haziran 2007

29.646.695
21.935.337

18.493.650
27.819.884

%29

%30

