
YÖNET�M KURULU 
 
 
    Ömer Tevfik TLABAR 
    Yönetim Kurulu Ba�kanı 
 
    
    Yener CAN 
    Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili 
 
 
    Ali GÜLÇEL�K 
    Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
    Ali ÖZÇEL�K 
    Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
    Ay�e Melek ÇEL�KER 
    Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
 
    DENETÇ�LER 
    Bahattin GÜLERYÜZ 
    Fikri ACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GÜNDEM 
P�MA� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�. 

2004 Hesap Yılına Ait Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı 
20 Nisan 2005 Çar�amba Saat:10.30 
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3- 2004 yılı Faaliyet ve Hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile 

2004  Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Ba�ımsız Denetleme Kurulu�u Raporunun 
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 Sayın Ortaklarımız, 
 
  

01.01.2004 – 31.12.2004 faaliyet döneminde, ülkemizin ekonomik ko�ullarındaki 
olumlu geli�meye paralel olarak net satı� hasılatımız geçen yıla göre yakla�ık %30 
oranında artmı� ve 77.801.211 -YTL olarak gerçekle�mi�tir. Profildeki satı� tonajımız 
ise % 43 oranında artı� göstermi�tir. Net satı�larımızdaki yüksek artı�a ra�men 
özellikle PVC’de % 60’ lara varan fiyat artı�ları karlılı�ımızı olumsuz yönde 
etkilemi�tir. Bunun yanısıra kanunen kabul edilmeyen gider kalemlerinden dolayı 
1.121.101-YTL tutarında vergi ödemesi nedeniyle 2004 faaliyet yılı zarar ile 
sonuçlanmı�tır. 

 
Bu dönemde yurt içinde 232 üretici ve 444 satıcı bayii, yurt dı�ında ise toplam 150 
bayii ile birlikte �irketimiz  sektördeki önemli yerini korumu�tur. 

 
�irket, 2004 yılında yakla�ık 2.000.000-USD tutarında ilave yatırım yapmı�tır. Bu 
yatırım neticesinde mevcut profil serilerine ilave olarak,  Maestro ve Siding üretimine 
de ba�lanarak ürün çe�itlili�i artırılmı�tır. 

 
2005 yılı içersinde de ilave yatırımlar yapılarak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi 
planlanmaktadır. 

. 
2004 yılında hedeflenen bütçe rakamları gerçekle�tirilmi�tir. Önümüzdeki dönemde 
daha da düzelmesini bekledi�imiz siyasal ve ekonomik ko�ullara paralel olarak 2005 
yılını daha ba�arılı ve karlı bir sonuçla kapataca�ımızı  tahmin etmekteyiz. 

 
2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördü�ü �ekilde 
hazırlanarak, ba�ımsız denetim raporu ile birlikte tetkik ve tasviplerinize sunulmu�tur. 

 
  Yeni faaliyet döneminin ba�arılı olması dile�iyle saygılarımı sunarım. 
 
 
 
 
 
        Ömer Tevfik TLABAR 
 
        Yönetim Kurulu Ba�kanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
               
          P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� A.�.   
                      2004 YILI FAAL�YET RAPORU   
               
I-G�R��       
        
1-Raporun Dönemi : Faaliyet Raporu 2004 yılı faaliyet sonuçlarını içermektedir.  
        
2-Ortaklı�ın Ünvanı : Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�.   
        
3-Yönetim Kurulu : Ömer Tevfik Tlabar Yönetim Kurulu Ba�kanı  
   Yener Can  Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili  
   Ali Gülçelik  Yönetim Kurulu Üyesi  
   Ali Özçelik  Yönetim Kurulu Üyesi  
   Ay�e Melek Çeliker Yönetim Kurulu Üyesi  
        
 Denetleme Kurulu  Bahattin Güleryüz    
   Fikri Aca     
        
   Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıldır. 
        
4- Son üç yılda da�ıtılan temettü oranları        2004 -  
     2003 -  
     2002 -  
        
  �irketin Sermayesinin %10 'undan fazlasına sahip ortakların dökümü 31.12.2004  tarihi 
  itibarı ile a�a�ıda belirtilmi�tir.     
        
        
  Ünvanı   Pay miktarı (YTL ) Sermaye Oranı % 
        
  Enka �n�aat ve Sanayi A.�.     15,705,095   87.3  
  Di�er         2,294,905   12.7  
        
5- Dönem içinde �irket tarafından herhangi bir menkul kıymet çıkarılmamı�tır.  
        
6- Ortaklı�ın faaliyet gösterdi�i sektör sert PVC Boru ve Plastik Pencere Profili sektörüdür. 
     Plastik Pencere Profili sektör payı %15 dir.    
 
 



 

 
 
 
II- FAAL�YETLER      
       
A-YATIRIMLAR      
       
1- �irket 2004 yılı içersine yakla�ık 2.000.000-USD ilave yatırım yapmı�tır. Bu yatırım  
neticesinde mevcut profil serilerine ilave olarak Maestro ve Siding üretimine de ba�layarak 
ürün çe�itlili�i artırılmı�tır.    
       
2-Yatırımlarımızın finansmanı �irket fonlarından ve kısa vadeli yabancı kaynaklardan  
sa�lanmaktadır.      
       
3-2004 yılında kapasite kullanım oranı %78 olarak gerçekle�mi�tir.   
       
B-MAL VE H�ZMET ÜRET�M�NE �L��K�N FAAL�YETLER :   
       
1-  Kapasite Üretim Ortalama Satı� Birim satı� 
  Kullanım Miktarı Maliyet Miktarı Maliyeti 
 Yıllar Oranı % (Ton) YTL/KG (Sınai) (Ton) YTL/KG (Sınai) 
 2004 78          23,532        2,51         23,363        2,2  

 2003 55          16,621        1,85         16,360        1,84  
 2002 47          14,134        1,79         13,865        1,77  
       
2-Ürün tiplerine göre satı� hasılatımız (Net)    
       
  YTL Birim fiyatı    
 Profil Satı�ları   52,819,343      3,050,895     
 Ek Parça Sat.     7,113,463   Muhtelif    
 �hracat Sat.   17,297,170   Muhtelif    
 Di�er Satı�lar        571,145   Muhtelif    
 TOPLAM   77,801,211      
       
3-Prodüktivite katsayıları mukayeseli olarak a�a�ıdaki �ekilde verilmi�tir.  
       
  2004 2003    
 Toplam Üretim (Ton)          23,532           16,621     
 Toplam Personel+��çi               134                128     
 Prodüktivite Katsayısı            0.006             0.008     
 
 
 



 

 
 
 
C-F�NANSAL YAPIYA �L��K�N B�LG�LER   
     
   �irketimizin 2004 yılı Bilançosunun, 2003 yılı Bilançosu ile kar�ıla�tırılmı� bazı  
   bilgileri a�a�ıda belirtilmi�tir.    
     
1- B�LANÇO KAR�ILA�TIRMASI  (YTL)    
 2004 2003 FARK  
Dönen Varlıklar      39,244,794       24,801,481  58%  
Duran Varlıklar      10,673,356         9,158,293  17%  
Kısa Vadeli Borçlar      32,867,974       17,265,888  90%  
Uzun Vadeli Borçlar        3,212,521         2,540,166  26%  
Özsermaye      13,837,655       14,153,720  -2%  
Aktif Toplamı      49,918,150       33,959,774  47%  
Pasif Toplamı      49,918,150       33,959,774  47%  
     
2- GEL�R TABLOSU KAR�ILA�TIRMASI   
     
Brüt Satı�lar      93,315,534       70,517,088  32%  
Net Satı�lar      77,801,211       59,497,261  31%  
Satı�ların Maliyeti    (63,641,895)    (45,561,041) 40%  
Esas Faaliyet Karı        4,716,225         5,748,692  -18%  
Dönem Karı           803,086         3,028,654    
Net Dönem Karı         (318,015)        2,519,776    
     
3-FON VE KAYNAK DA�ILIMI    
     
FON     
Dönen Varlıklarda Artı�      14,443,313     

Duran Varlıklarda Artı�        1,515,063     
Toplam      15,958,376     

     
KAYNAK     
Kisa Vad. Borç. Artı�      15,602,086     
Uzun Vad. Borç. Artı�           672,355     

Özsermayede Artı�         (316,065)    
Toplam      15,958,376     

 
 
 
 



 

 
 
 
4- F�NANSAL RASYOLAR       

 2004 2003  FARK     
L�K�D�TE ORANLARI       
   Cari Oran             1.19          1.43  -17%    
   Acid-Test Oranı             0.74          0.97  -24%    
MAL� YAPI ORANLARI       
   Top Borçlar/Top Aktifler             0.72          0.58  24%    
   Özsermaye/Aktifler             0.28          0.42  -33%    
   Toplam Borçlar/Özsermaye             2.60          1.40  86%    
   Kısa Vad Borç/Top Kaynaklar             0.65          0.51  27%    
   Uzun Vad Borç/Top Kaynaklar             0.06          0.07  -14%    
       
FAAL�YET ORANLARI       
   Stok Devir Hızı                6.1           7.1  -14%    
   Alacak Devir Hızı                4.0           4.1  -2%    
D-�DAR� FAAL�YETLER       
1-Üst Yönetimde yıl içinde de�i�iklik yapılmamı�tır     
 Ömer Tevfik Tlabar Yönetim Kurulu Ba�kanı  
 Yener Can  Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili 
 Ali Gülçelik  Yönetim Kurulu Üyesi  
 Ali Özçelik  Yönetim Kurulu Üyesi  
 Ay�e Melek Çeliker Yönetim Kurulu Üyesi  
 Oktay Alptekin Genel Müdür   
 �ükrullah Akkaya Teknik ��ler Grup Müdürü  
 Mehmet Onur Baydan Dı� Tic.ve Mali  ��ler Grup Müdürü 
 Ferda Öztürk Satı� ve Pazarlama Grup Müdürü 
   olarak görev yapmı�lardır.  
       
2-2004 yılı içersinde, çalı�an ortalama aylıklı personel 88, saat ücretli personel ise 46 ki�idir. 
3-Toplu Sözle�memiz 01.01.2003 - 31.12.2004 dönemini kapsamaktadır.   
4-�irketimizin 2004 yılı kıdem tazminatı yükümlülü�ü 2,158,019-YTL dir.  
5-Mensuplarımıza, i�e getirip götürme, ücretsiz yemek, yılda 1 yazlık, 1 kı�lık elbise, iki çift 
   ayakkabı, 2 yılda bir deri ceket-palto, yakacak bayram ve izin ücretleri, çocuk yardımı ve  
   tahsil   yardımı gibi sosyal haklar sa�lanmaktadır.     
 
 
 
 
 



 

 
 
 

P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� A.�.’nin 
31 Aralık 2004 ve 2003 Tarihlerinde Sona Eren 

Hesap Dönemlerine Ait Denetleme Kurulu Raporu 
 
 
 
    P�MA� A.�. GENEL KURULU’NA 
 
 
ORTAKLI�IN 
 
  Ünvanı    :Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�. 
  Merkezi   :�stanbul 
  Sermayesi   :18.000.000.YTL 
  Faaliyet Konusu  :Plastik Pencere Profili �malatı 
 
 
DENET�C�LER�N 
 
  Ad ve soyadları  :Bahattin Güleryüz 
       Fikri Aca 
  Görev süreleri   :01.01.2004 – 31.12.2004 
  Ortak olup olmadıkları :Ortak de�ildirler. 
 
 
DENET�C�LER�N 
 
  Katıldıkları Yönetim Kurulu 
  Toplantı Sayısı  :10 
 
  Yaptıkları Denetleme Kurulu 
  Toplantı Sayısı  :12 
 
  Ortaklık hesapları defter ve  
  belgeleri, üzerinde yapılan  
  incelemenin kapsamı, hangi 
  tarihlerde inceleme yapıldı�ı 

ve varılan sonuçlar :Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinden 
bunların do�rulu�unun kontrolü amacı ile her 
ayın ilk on günü içersinde geçmi� ay hesaplarına  
bakılmak suretiyle incelenmi�tir. Ayrıca 2004 
yılı hesapları genel olarak 2005 Ocak, �ubat 
aylarında incelenmi�tir. Bütün kayıtların 
belgelere uygun oldu�u tespit edilmi�, mevzuata, 
�irket statüsüne, aykırı bir husus görülmemi�tir. 

 
 



 

 
 
 

Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 
1. fıkrasının 3 numaralı bendi gere�ince 
ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı 
ve sonuçları :�irketin veznesi yıl zarfında 12 defa ansızın 

tefti� edilmi� ve hiç bir fark tespit edilmemi�tir. 
 
 
Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 
1. fıkrasının 4 numaralı bendi gere�ince  
yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları :�irketin defterleri, 30 Ocak 2004, 27 �ubat 

2004, 29 Mart 2004, 30 Nisan 2004, 31 Mayıs 
2004, 29 Haziran 2004, 30 Temmuz 2004, 27 
A�ustos 2004, 29 Eylül 2004, 27 Ekim 2004, 30 
Kasım 2004, 30 Aralık 2004 tarihlerinde 
incelenmi� kanun ve mevzuata aykırı bir husus 
görülmemi�tir. 

 
�ntikal eden �ikayet, yolsuzluklar ve 
Bunlar hakkında yapılan i�lemler :Tarafımıza hiç bir �ikayet ve yolsuzluk intikal 

etmemi�tir. 
 
 
Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�.’nin 01.01.2004 – 31.12.2004 dönemi hesap ve 
i�lemlerini  Türk Ticaret Kanunu, ortaklı�ın esas sözle�mesi ve di�er mevzuat ile genel kabul 
görmü� muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemi� bulunmaktayız. 
 
Görü�ümüze göre içeri�ini benimsedi�imiz 31.12.2004 tarihi itibarı ile düzenlenmi� bilanço, 
ortaklı�ın anılan tarihteki gerçek mali durumunu, 01.01.2004 – 31.12.2004 dönemine ait kar – 
zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını gerçe�e uygun ve do�ru olarak 
yansıtmakta ve ortaklık esas sözle�mesine uygun bulunmaktadır. 
 
Bilanço, Kar – Zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza 
arz ederiz. 
 
 
 
       DENETLEME KURULU 
    
     BAHATT�N GÜLERYÜZ  F�KR� ACA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KURUMSAL YÖNET�M �LKELER� UYUM RAPORU 
 

1. Kurumsal Yönetim �lkelerine Uyum Beyanı 
 
Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�,  rekabet ve yenili�in her geçen yıl attı�ı PVC 
Pencere Profili sektöründe; hissedarlarımız, mü�terilerimiz ve çalı�anlarımız için sürekli 
olarak artı de�er yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç do�rultusunda  Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim �lkeleri’nde yer alan prensiplerin 
uygulamasına azami özen gösterilmi�tir. �irketimizin vizyon ve misyonu do�rultusunda 
hedeflerimize ula�mak için Kurumsal Yönetim Uygulamalarındaki aksaklıkların 
giderilmesi ve sürekli olarak iyile�tirmesi esas hedefimizdir. 
 
Bu anlayı� çerçevesinde �irketimizin,  menfaat  sahipleri ile olan ili�kilerinde uyguladı�ı 
bazı temel yönetim prensipleri �öyledir: 
 

- Güven; ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını 
koruruz. 

- Dürüstlük; çalı�anlarımızla , bayiilerimizle, tedarikçilerimizle , rakiplerimizle, 
ortaklarımızla ve di�er kurum ve kurulu�larla ili�kilerimizde dürüst davranırız. 

- �effaflık; açık görü�lülü�ü, yaratıcılı�ı, katılımcılı�ı, bireysel geli�imi te�vik 
eden adil ve �effaf çalı�ma ortamı yaratırız. 

- Mü�teri memnuniyeti; hızlı hizmet anlayı�ı ve esnek yapımızla mü�teri 
memnuniyeti odaklıyız. 

- Sosyal sorumluluk; �irket de�er ve ilkelerimiz do�rultusunda, insana, do�aya 
ve çevreye saygılıyız. 

 
�irketimizin internet sitesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla gerekli 
düzenlemeler en kısa sürede yapılacak bu do�rultuda; ‘’Yatırımcı �li�kileri’’ ana ba�lı�ı 
altında, Ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, esas sözle�me, mali tablo ve 
raporlar, genel kurul gündemi, katılanlar cetveli, toplantı tutana�ı, vekaleten oy kullanma 
formu ve  di�er bilgiler ilgili menüler altına ilave edilerek kolay eri�ilebilir bir �ekilde 
kamuya ve  hissedarlara  yayımlanacaktır. 
 
�irketimiz yönetimi tüm faaliyetlerinde menfaat sahiplerine e�it davranmaktadır. Ticari sır 
özelli�inde olmayan �irket veya sektör ile ilgili her türlü  bilgi zamanında do�ru ve eksiksiz 
olarak  kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu ve üst yönetim, �irket karlılı�ını, 
hissedarların ve di�er menfaat sahiplerinin çıkarlarını ön planda tutarak �effaf bir �ekilde 
görevlerini yerine getirmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim �lkeleri do�rultusunda, �irketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin 
kamuya açıklanması, ba�ımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin i�leyi�inin ve etkinli�inin 
gözetimi maksadıyla 28/02/2003 tarih ve 2003/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
‘’Denetimden Sorumlu Komite’’ olu�turulmu�tur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu 
Üyelerinden, Ali Özçelik ve Ay�e Melek Çeliker olmak üzere iki üyeden olu�maktadır. 
. 
 
 
 
 
BÖLÜM  I- PAY SAH�PLER� 



 

 
2. Pay Sahipleri �le �li�kiler Birimi: 

 
�irketimiz hissedarları ile ili�kilerin yürütülmesi, sorularına do�ru ve zamanında cevap 
verilmesi, �irket yönetimi ile  hissedarlar arasındaki ileti�imin sa�lanması ve haklarının 
kullandırılması  gibi i�lemler  �irketimizde ‘’Dı� Ticaret ve Mali ��ler Grup Müdürlü�ü’’ 
bünyesinde yerine getirilmektedir. Bu nedenle yeni bir ‘’Pay Sahipleri �le �li�kiler Birimi’’ 
kurulmamı�tır. Mevcut organizasyon yapımız içersinde  Pay Sahipleri �le �li�kiler 
Birimi’nin i�levleri yerine getirilmektedir. �irketimiz telefon numaralarından kolaylıkla 
bilgi alınabilmektedir. 2004 yılı içersinde hisse senedi de�i�imi ve bilgi alma amaçlı olmak 
üzere pek çok yatırımcı ba�vuruları sonuçlandırılmı�tır. 

 
�irketimiz pay sahiplerine ili�kin bilgi ve kayıtlar  düzenli olarak tutulmakta ve 
güncellenmektedir. 

 
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: 

 
Pay sahipleri tarafından ticari sır niteli�inde olmayan, bilgi edinme maksadıyla �irketimize 
sorulan her türlü soruya �effaflık ilkemiz gere�i  Dı� Ticaret ve Mali ��ler Grup Müdürlü�ü 
ve Genel Müdürün bilgisi dahilinde tam ve gerçe�i dürüst bir biçimde yansıtacak �ekilde 
ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanısıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 
Kurulu Tebli�leri  gere�ince yasaların öngördü�ü tüm bilgi ve belgeler özel durum 
açıklamaları ile �MKB’de duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bahsedilen bu bilgilerin 
tümüne gerekli düzenlemelerden sonra en kısa sürede www.pimas.com.tr  adresindeki 
sitemizden  ula�abileceklerdir. Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�. Ana Sözle�me’sinde 
özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemi�tir.  Dönem içerisinde 
özel denetçi tayini talebi de olmamı�tır 

 
4. Genel Kurul Bilgileri: 

 
�irketimizin  2003 yılı Ola�an Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2004  tarihinde yapılmı�tır. 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu  çerçevesinde  Genel Kurul toplantısında 
en az iki hafta önce Genel Kurula ili�kin yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotlar, 
ba�ımsız denetçi raporu, kar da�ıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu 
örne�i, ve toplantı gündemine ili�kin di�er dökümanlar �irketimiz merkezinde 
hissedarlarımızın bilgisine hazır bulundurulmaktadır. Toplantıya davet, toplantı tarihinden 
en az 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve tüm Türkiye’de yayımlanan iki günlük 
gazetede gerekli ilanlar yapılmı�, pay sahiplerinin haklarının kullandırılması sa�lanmı�tır. 
Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine e�it muamele edilir. Ortaklar tarafından 
yöneltilen her türlü soru, Genel Kurul sırasında ve sonrasında �irket sırrı niteli�inde 
olmamak kaydıyla özenle cevaplandırılmaktadır. Esas sözle�mede de�i�iklik yapılması ile 
ilgili kararlar Genel Kurul’un onayından geçmektedir. 

 
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları: 

 
�mtiyazlı oy hakkı yoktur. Esas sözle�memiz gere�ince her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. 
Pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmı�tır. Oy hakkı, pay sahibi tarafından 
kullanılaca�ı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir �ahıs tarafından da  vekaleten oy 
kullanma esasları do�rultusunda  kullanılabilmektedir. Azınlık paylarının yönetimde 



 

temsiline ili�kin bir düzenleme yoktur. Ayrıca birikimli oy kullanma hakkına yer 
verilmemektedir. 

 
6. Kar Da�ıtım Politikası ve Kar Da�ıtım Zamanı: 

 
Pay sahiplerine kar da�ıtım konusunda  imtiyaz  tanınmamı�tır. Kar da�ıtımı Türk Ticaret 
Kanunu  ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerçekle�tirilmektedir. Pay sahipleri 
da�ıtılacak olan kar  üzerinden sahip oldukları pay oranında  kar payı alma hakkına 
sahiptirler. Kar da�ıtımı yasal süreler içersinde gerçekle�tirilmektedir. 

 
7. Payların Devri: 

 
�irketimiz esas sözle�mesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
hükümleri uygulanır. 

 
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE �EFFAFLIK  
 

8. �irket Bilgilendirme Politikası: 
 
�irketimiz tabi oldu�u  SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, faaliyetleri ile 
ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve do�ru bir �ekilde  
kamuoyuna açıklamaktadır. �irketimiz bilgilendirme politikası olarak, SPK’’nın Seri:VIII. 
No:39 sayılı ‘’Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına �li�kin Esaslar Tebli�i’’ ne 
ba�lıdır. Bu nedenle �irketimiz tarafından ayrıca olu�turulmu� yazılı bir bilgilendirme 
politikası yoktur.  

 
Yasal bildirimler dı�ında, �irket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve do�ru bir 
�ekilde iletilmesi için �irketimiz internet  sitesinin de etkin bir �ekilde kullanılması 
planlanmaktadır. Bu do�rultuda ‘’Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları’’ bölümünde 
1.11 maddesinde belirtilen hususlar do�rultusunda web sayfamızın düzenlenmesi i�lemi en 
kısa sürede tamamlanacaktır. 

 
Bilgilendime politikası ile ilgili  görevli olan personel, �irketimiz  Dı� Ticaret ve Mali ��ler 
Grup Müdürü –M.Onur Baydan ve Maliyet Muhasebesi �efi-Murat Yalçın’ dır. 

 
9. Özel Durum Açıklamaları : 

 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2004 yılı içersinde 12 adet özel durum 
açıklaması �MKB’nda yayımlanmak üzere  gönderilmi�tir. �irketimiz tarafından yapılan  
22.04.2004 tarihli Genel Kurul açıklaması ile ilgili olarak �MKB kar da�ıtım konusu ile 
ilgili ilave açıklama istemi� ve söz konusu açıklama aynı tarihte �irketimiz tarafından 
yapılmı�tır. 

 
10. �irket �nternet Sitesi �çeri�i: 

 
Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�.’nin internet sitesi  www.pimas.com.tr adresinde 
hizmet vermektedir.  

 



 

�irketimiz internet sitesinde, Kurumsal Yönetim �lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan 
hususlar do�rultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak ‘’Yatırımcı �li�kileri’’ ba�lı�ı altında 
�irket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, mali raporlar, genel kurul 
bilgileri gibi  istenen bilgi ve belgelere yer verilecektir. �irketimiz, internet sitesinde yer 
alan bilgilerin üçüncü ki�iler tarafından, üzerinde de�i�iklik yapılmamasına yönelik gerekli 
güvenlik önlemlerini alacaktır. 

 
11. Gerçek Ki�i Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması: 

 
�irketimiz sermayesinin %87,3’ü Enka �n�aat ve Sanayi A.�.’ne aittir. �irketimiz hakim 
orta�ı  Enka �n�aat ve Sanayi A.�’ nin Yönetim Kurulu Ba�kanı  Sinan Tara’dır. Yurt içinde 
ve yurt dı�ında in�aat taahhüt i�leri ve enerji santralleri yapan dünyanın sayılı 
kurulu�larından olan Enka �n�aat ve Sanayi A.�.  Temmuz - 2002  tarihinden itibaren 
�MKB’de i�lem görmeye ba�lamı�tır. Enka �n�aat ile ilgili daha detaylı bilgiye 
www.enka.com adresinden ula�ılması mümkündür. 

 
12. �çeriden Ö�renebilecek Durumda Olan Ki�ilerin Kamuya Duyurulması: 

 
�irketimiz içeriden ö�renenlerin ticareti ile ilgili düzenlenmi� yasalara tam olarak uyulması 
amacıyla; yönetim kurulu ba�kanı ve üyeleri, denetçileri ve müdürleri ile görevi gere�i  
�irkete ait önemli  bilgi ve belgelere ula�abilecek personelin bu bilgileri kendilerine veya 
üçüncü �ahıslara menfaat sa�lamak amacıyla kullanmalarını yasaklamı�tır. �irketimiz 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile müdürleri her yıl faaliyet raporu ve genel kurul toplantıları 
vasıtasıyla  kamuya duyurulmaktadır.  

 
�irketimizde içeriden ö�renebilecek durumda olan ki�iler a�a�ıda belirtilmi�tir. 

 
Ömer Tevfik Tlabar – Yönetim Kurulu Ba�kanı,  Yener Can – Yönetim Kurulu Ba�kan 
Vekili, Ali Gülçelik – Yönetim Kurulu Üyesi,  Ali Özçelik – Yönetim Kurulu Üyesi,  Ay�e 
Melek Çeliker – Yönetim Kurulu Üyesi, Oktay Alptekin – Genel Müdür,  Mehmet Onur 
Baydan – Dı� Ticaret ve Mali ��ler Grup Müdürü, �ükrullah Akkaya -  Teknik ��ler Grup 
Müdürü,  Ferda Öztürk – Pazarlama ve Satı� Grup Müdürü. 

 
BÖLÜM III – MENFAAT SAH�PLER� 
 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: 
 
Pay Sahipleri 
 
�irketimiz hissedarları, Madde 8 ‘’�irket Bilgilendirme Politikası’’nda belirtilen �ekilde 
yasal bildirimler ve internet sitemiz vasıtasıyla bilgilendirilecektir. 

 
Mü�teriler 
 
�irketimiz ile ilgili, mü�terilerimizi ilgilendiren her türlü konu  hakkında bilgilendirme 
yapılmaktadır. Bünyemizdeki, Teknik Destek ve Satı� Pazarlama Departmanlarımız 
bayiilerimizle önceden belirlenen  süreçler içersinde satı� ve teknik konularda toplantılar ve 
e�itimler düzenlemektedir. Ayrıca bayiilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler  
tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla  bayiilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet 
sitemizde de �irketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır. 



 

 
Çalı�anlar 
 
�irketimiz çalı�anları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut �� Kanunu’na ve di�er yasal 
mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. ��e alım, terfi ve i�ten çıkarma prosedürleri yazılı 
olarak düzenlenmektedir ve bu uygulamaların detayları Personel Yönetmeli�i’nde 
belirtilmi�tir. Çalı�anlar arasında güçlü ileti�im ile, takım ruhu, kar�ılıklı saygı, 
samimiyet, anlayı� ve yardımla�ma çerçevesinde geli�en ili�kilere sahip olmayı 
hedeflemekteyiz. 

 
Düzenleyici Kurumlar  
 
�irketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu 
düzenlemelerine tabidir. Heasaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı  çerçevesinde 
denetlenmektedir. Bu do�rultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak �MKB ve SPK 
vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. 

 
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

 
�irketimiz bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayı�ına ve ekip ruhuna büyük önem 
verilmektedir. Bu do�rultuda  tüm çalı�anların �irket yönetimine katılımını sa�lamak 
maksadıyla, belirlenen konularda çözüm üretme amacıyla çalı�ma grupları 
olu�turulmaktadır. �irket üst yönetimi, performansı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik 
olarak yapılan bu grup çalı�malarının sonucunda  yeni politikalar belirlemektedir. Böylece 
çalı�anlarında yönetime katılımı ve motivasyonu sa�lanmaktadır. 

 
15. �nsan Kaynakları Politikası 

 
�nsan kaynakları politikamız; �irketimizin hedef ve vizyonu do�rultusunda çalı�anların 
motivasyonunu ve buna ba�lı olarak verimlili�ini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, 
e�itim, kariyer planlama  gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. �nsan kaynakları 
politikamız gere�i çalı�anlar arasında hiç bir �ekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm 
personelimize e�it davranılır. 

 
Her çalı�an, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, �irket kalite ilkelerine uymak, i�i 
ile ilgili yasal kuralları ve de�i�iklikleri izlemekle yükümlüdür. Pima� çalı�anları; sa�lıklı, 
bilgili ve ça�da�, ki�isel geli�imine önem veren, çevresi ile ili�kilerinde pozitif fark yaratan, 
yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna 
sahip ve gelece�e güvenle bakan insanlardır. 

 
Sendikalı personel ile yönetim arasındaki  ili�kileri yürütmek için personelimizden Mehmet 
Karabey ve Hakan Sönmez sendika temsilcisi olarak atanmı�tır.  

 
16. Mü�teri ve Tedarikçilerle �li�kiler Hakkında Bilgi 

 
De�erlerimiz içersinde; ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir 
imajını korumak, bu do�rultuda mü�teri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak  ilk sırada 
yer almaktadır. Bu amaçla mü�terilerin beklenti ve �ikayetlerine hızlı cevap veren, satı� 
sonrası servisi güçlü, teknolojik destek ile ileti�imini güçlendiren, güvene dayalı ili�kiler 
geli�tirerek, memnun mü�terilerini potansiyel reklamcı olarak kullanabilen ve  ölçülebilir 



 

mü�teri memnuniyetinin gereklili�ine inanan ve i�birli�ini geli�tiren bir firma olmayı 
hedefliyoruz.  

 
Mü�teri �ikayetleri konusunda  444 47 36 no.lu  ‘’Pimapen Tüketici Danı�ma Hattı’mız 
hizmet vermektedir. Mü�terilerden gelen  ürünümüz ile ilgili her türlü �ikayet ve sorun hızlı 
ve etkin bir �ekilde çözümlenmektedir. Teknik destek ve satı� elemanlarımız düzenli olarak 
bayii ziyaretleri yaparak yenilikler  hakkında bayiilerimizi bilgilendirilmektedir. 

 
Tedarikçilerle ili�kilerimiz Satınalma  Departmanı tarafından yürütülmektedir. Satınalma 
i�lemleri, ihtiyacımıza en hızlı ve kaliteli �ekilde cevap verecek birden fazla firmadan teklif 
alma yöntemi ile yapılmaktadır. Tedarikcilerimizle, vizyonumuza da paralel olarak, “kazan 
kazandır” anlayı�ı ile �ekillenen güvene dayalı  uzun vadeli ili�kilere sahip olmak 
amacımızdır. 

 
�irketimizin her çalı�anı mü�teri ve tedarikçilerle ili�kilerde; i� eti�i ve kalite prensiplerini 
ön planda tutmak, dürüst, güvenilir ve onurlu olmak ko�ulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket 
ve saygıya önem vermek, her ki�i ve kurulu�a e�it davranmakla yükümlüdür. 

 
17. Sosyal Sorumluluk 

 
�irketimiz  tüm faaliyetlerinde,  karlılı�ın yanısıra  çevreye saygı ve toplumsal faydanın 
gözetilmesi ilkeleri do�rultusunda  hareket etmektedir. Bu  do�rultuda, Pima� Plastik �n�aat 
Malzemeleri A.�. PVC Kapı ve Pencere sektörünü geli�tirilmek, üretimi Avrupa normlarına 
uygun standartlar çerçevesinde bulu�turmak, montaj, satı� öncesi ve sonrası kaliteyi 
yükseltmek, bu konularda standartlar geli�tirmek, tüketiciyi korumak gibi hedefler 
olu�turarak sektörün önde gelen di�er firmaları ile birlikte ‘PÜKAD Plastik Profil 
Üreticileri Kalitebirli�i Derne�i’nin  kurulmasına öncülük etmi�tir. 

 
Pükad’ ın hedefleri arasında; bitmi� pencereyi, profilinden aksesuarına, contasından, 
camına, üretim makinelerinden, standartlara uygun pencerenin yerine takılmasına kadar her 
�eyi standart altına almak, Plastik Pencere sektörüne hizmet vermek üzere Pencere Okulu 
açarak, do�ru üretim, do�ru montaj, do�ru servis vermek, bu konuda e�itimli insanlar 
yeti�tirmek ve sektöre kazandırmak, “Tam Mü�teri Memnuniyeti” sa�lamak üzere tüketiciyi 
bilinçlendirmektir. 

 
BÖLÜM  IV – YÖNET�M KURULU 
 

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Olu�umu ve Ba�ımsız Üyeler 
 
�irketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 
Ömer Tevfik Tlabar – Yönetim Kurulu Ba�kanı,  Yener Can – Yönetim Kurulu Ba�kan 
Vekili, Ali Gülçelik – Yönetim Kurulu Üyesi,  Ali Özçelik – Yönetim Kurulu Üyesi,  Ay�e 
Melek Çeliker – Yönetim Kurulu Üyesi ve Oktay Alptekin – Genel Müdür olarak görev 
yapmaktadırlar.  

  
�irketimizin tabi oldu�u yasal mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde 
herhangi bir ayrım ve kısıtlama yer almadı�ından, ‘’ba�ımsız üye’’ adı altında yönetim 
kurulu üyesi atanmamı�tır. �irketimiz yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda Enka Grubuna 
ba�lı di�er �irketlerde de yönetim kurulu üyeli�i yapmaktadırlar.  



 

 
Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�. Yönetim Kurulu Üyeleri ve di�er grup 
�irketlerindeki  görevleri a�a�ıdaki gibidir. 

 
Ömer Tevfik TLABAR Pima� A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı 
   Kelebek A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı 
   Alta� A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı 
   Enka Pazarlama A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı 
   Enka Teknik A.�. Yönetim Kurulu Ba�kanı 
       
Yener CAN  Pima� A.�. Yönetim Kurulu Ba�kan Vekili 
       
Ali GÜLÇEL�K  Pima� A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Kelebek A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Tita� A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
       
Ali ÖZÇEL�K  Pima� A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Kelebek A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Alta� A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Susanba� A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Burtrak A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Enka Pazarlama A.�. Mali ve �dari ��ler Koordinatörü 
       
AY�E MELEK ÇEL�KER Pima� A.�. Yönetim Kurulu Üyesi 
   Enka Pazarlama A.�. Finansman Koordinatörü 
       
OKTAY ALPTEK�N  Pima� A.�. Genel Müdür   

               Kelebek A.�.      Yönetim Kurulu Üyesi 
               Gretsch-Unitas A.�.     Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 
�irketimizin Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal 
Yönetim �lkeleri  IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2  ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen nitelikler ile 
örtü�mektedir. Bu nitelikleri ta�ımayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. 

 
20. Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler 
 

Yönetim Kurulumuz Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri A.�.’nin  vizyon, misyon ve  
hedeflerini açık ve anla�ılır bir �ekilde belirlemi�tir. Vizyon, misyon ve hedeflere ili�kin 
bilgiler internet sitemizde en kısa zamanda yer alacaktır. 

 
Vizyonumuz: Gücünü takım çalı�masından  alarak, girdi�i her alanda liderli�i 
hedefleyen, de�erlerini  kazanca  çeviren  uluslararası  bir  firma  olmak. 
 



 

Misyonumuz: Amacımız; �irketimizin temel de�erlerinden ödün vermeden, güçlü bilgi 
birikimimizi teknoloji ile birle�tirerek, ürün ve hizmetlerimizle fark yaratarak, marka 
imajımızı ve pazar payımızı geli�tirmektir. 

 
De�erlerimiz:  

- Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını koruruz. 
- Menfaat sahipleri ile ili�kilerimizde dürüst davranırız. 
- Açık görü�lülü�ü, yaratıcılı�ı, katılımcılı�ı, bireysel geli�imi te�vik eden adil 

ve �effaf çalı�ma ortamı yaratırız. 
- Hızlı hizmet anlayı�ı ve esnek yapımızla mü�teri memnuniyeti odaklıyız. 
- �nsana, do�aya ve çevreye saygılıyız. 
- �irketimizin uzun süreli varlı�ını korumak için akılcı riskler alırız. 
- Çalı�anlarımızı �irket de�er ve ilkelerimiz do�rultusunda  memnun ederiz. 

 
21. Risk Yönetim ve �ç Kontrol Mekanizması 
 
Alacaklarımızın tahsili konusundaki risk yönetimi, �irket içinde kurulan bir komisyon 
tarafından 15 günde bir yapılan toplantılarda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyemiz Sn. 
Ali Özçelik’in ba�kanlık etti�i bu toplantılara, �irket avukatları ve Satı� Pazarlama Grup 
Müdürlü�ü ve Dı� Ticaret ve Mali ��ler Grup Müdürlü�ü’nün yöneticileriyle bir kaç 
çalı�anı katılır.Bu toplantılarda tüm bayilerin borç- teminat durumu ve hukuki takip 
ba�latılan bayilerin dava durumları, hangi a�amada bulunuldu�u gözden geçirilir. 
 
Di�er konularla ilgili kar�ıla�ılabilecek riskler her yıl yapılan Bütçe Toplantılar’ında 
gözden geçirilir.Bu toplantılara Genel Müdür ve Bölüm Yöneticileri katılır.Gelecek yılın 
ekonomik verileri, sektörün durumu, �irketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi 
gerekse sektörde kar�ıla�ılabilecek olası dalgalanmalar kar�ısında alınacak pozisyonlar 
belirlenir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Kar�ıla�tırma Raporları’nda ise sapmalar 
tartı�ılır ve gerekiyorsa yeni pozisyonlar alınır. 

 
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları 

 
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlukları esas sözle�mede ve imza 
sirkülerinde belirtilmi�tir.Yönetim Kurulu Üyeleri �ahsi menfatleri ile ilgili hususların 
müzakerelerine i�tirak edemezler. Kanunun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan 
hükümler mahfuzdur. �irket ile ilgili i�lerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden 
veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç �ahısa temsil yetkisi ve müdürlük 
sıfatı verilebilir.Yönetim Kurulu, Müdürlere �irket namına imza selahiyeti ve �irketi  
temsil yetkisi verebilir. Türk Ticaret Kanunun 342 - 345 . maddeleri hükümleri 
mahfuzdur. 
 
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 
Yönetim Kurulu, �irket i�leri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330. 
maddesi hükümleri mahfuzdur. Yönetim Kurulun 2004 yılı içersinde 14 adet toplantı 
yapmı�tır. Toplantılar ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon genel müdürlük sekreterli�i 
tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, ba�kan veya ba�kan vekili tarafından 
toplantıya ça�ırılır. SPK Kurumsal Yönetim Yönetim �lkeleri’nin IV. Bölümünün 
2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım 
sa�lanır. Toplantıda alınan kararlar, konu�ulan konular ve kar�ı oylar  toplantı zaptına 



 

geçirilir ve denetçilere bildirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görü�ülmesini istedikleri 
konuların gündeme alınmasını Ba�kan’dan isteyebilirler. 
 
Yönetim Kurulu en az dört üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden en az 
üçünün olumlu oyu ile karar alır. Üyelerin a�ırlıklı oy hakkı yoktur.  
 
24. �irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa�ı 
 
Esas sözle�mede yazılı oldu�u üzere �irketimizin yönetim kurulu ba�kanı ve üyeleri için 
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nun yasakladı�ı hususlar dı�ında 
T.T.K’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı i�lemlerin yapılabilmesi konusunda Genel 
Kurul’dan izin alınmaktadır. 

 
25. Etik Kurallar 

 
�irketimiz çalı�anlarının tutum ve davranı�ları ile �irket içindeki ve dı�ındaki di�er ki�i ve 
kurulu�lar ile olan ili�kilerde uyulacak kural ve ilkeler 27.09.2004 tarihinde �irket 
tarafından yayımlanan Personel Yönetmeli�i’nin 25. maddesinde ‘Çalı�anın Sorumlulu�u 
ve �� Eti�i �lkeleri’’ ba�lı�ı altında tanımlanmı�tır.  

 

Görevde Özen Sorumlulu�u 

Her çalı�an, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, �irket kalite ilkelerine uymak, 
i�i ile ilgili yasal kuralları ve de�i�iklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli 
bilgileri elde etmekten sorumludur. 

Personel özen sorumlulu�unu yerine getirirken, i�in gereklerine ve gösterdi�i niteliklere 
uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer i�lerde çalı�anlardan daha az olmayan, 
verimlilik ve performansla çalı�masını sürdürür. 

Personel, çalı�ma arkada�larının bu sorumlulu�u yerine getirmelerini engelleyecek 
davranı�larda da bulunmamalı ve di�er çalı�anların görevlerini yapmalarını 
engellememelidir. 

�irket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumlulu�u 

Her çalı�an, görevi ile ilgili kararları verirken, �irketin yararlarını ön planda tutmak ve 
�irketi zarara sokacak her türlü eylem ve i�lemden kaçınmak zorundadır. 

Çalı�anlar, �irket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, 
güvenli�ini sa�lamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler. 

Çalı�anlar, i�verenin mü�teri listesi, mü�teri dosyaları, �irket defterleri, yazı�ma bilgileri 
ile i�verenin di�er dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; 
çe�itli alanlarda kullanılan �irkete özgü metodlara, çalı�ma biçimine, i� hacmine, 
hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları i�verene ait olan 
hususlara ili�kin bilgi ve belgeleri i�verenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel 
faaliyeti için veya ücret kar�ılı�ı olsun veya olmasın ba�ka kurum ve kurulu�ların yararına 
kullanamaz, kullandıramaz. 

Her çalı�an, �irketi zor duruma sokacak, saygınlı�ını zedeleyecek her türlü faaliyet ve 
davranı�tan kaçınmakla yükümlüdür. 



 

Sır Saklama Sorumlulu�u 

Her çalı�an, görevi ile ilgili olarak ö�rendi�i, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli 
kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür. 

 
Üçüncü Ki�iler ve Kurulu�larla �li�kilerde Özen Sorumlulu�u 
Her çalı�an, üçüncü ki�iler ve kurulu�larla ili�kilerde, �irket i� eti�i ve kalite prensiplerini 
ön planda tutmak zorundadırlar. 

Çalı�anlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel ki�ilerden yarar sa�lamaya çalı�amaz ve 
hiç kimse ve kurulu�a yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez. 

Çalı�anlar, mü�teriler ile ili�kilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak ko�ulu ile, kalite, 
hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, mü�teri memnuniyetini sa�lamak her 
ki�i ve kurulu�a e�it davranmakla yükümlüdürler. 

Çalı�ma �artlarına Uyma Sorumlulu�u 
Çalı�anlar, �� Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen çalı�ma �artlarına, i�in 
yürütümü ve i�yerindeki davranı�larına ili�kin olarak i�veren ve vekillerince verilen sözlü 
ve yazılı talimatlara, i� disiplinine, i� sa�lı�ı ve güvenli�i kurallarına uymakla 
yükümlüdür. 

Çalı�ma Düzenine Uyma Sorumlulu�u  
Çalı�anlar, i�yeri çalı�ma düzenine ve çalı�ma sürelerine uymak, çalı�ma sürelerinin 
ba�lama ve biti� zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden 
aksama olmaksızın i� görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür. 

Çalı�anlar, davranı�ları ile di�er çalı�anların çalı�ma düzenlerini bozmaya yönelik 
davranı�larından da kaçınmakla yükümlüdür. 

Çalı�anların, çalı�ma saatlerinin tümünü �irkete adamaları esastır. Özel i�ler ile bu süre 
�irket aleyhine geçirilmemelidir. 

Çalı�anlar, -Genel Müdür onayı olmaksızın- ba�ka hiçbir yerden gelir temin edecek 
çalı�malarda bulunamaz, ba�ka kurulu�larda yönetim ve danı�manlık görevleri alamazlar. 

Çalı�anların gereken onaylar olmadıkça kurulu�la ilgili olarak basın ve yayına demeç ve 
bilgi verme hakları bulunmamaktadır. 

 
Sorumluluk ve �� Eti�i �lkelerine Uyum ve Aykırı Hareket Edenleri Bildirme 
Sorumlulu�u 
Çalı�anların, �irket kültürü ve i� eti�i do�rultusunda hareket etmeleri esas oldu�u gibi; 
ayrıca çalı�anlar, �irket Sorumluluk ve �� Eti�i ilkelerine aykırı hareket edenleri, 
olabildi�ince belgelendirerek ve objektif olarak de�erlendirerek en kısa zamanda ilgili 
birimlere bildirmekle yükümlüdürler. 

 
Çıkar Çatı�ması �lkelerine Uyma Sorumlulu�u 
Çalı�anlar, görevlerini yerine getirirken, kendisine veya ailesine ili�kin çıkarların etkisi 
altında kalmaksızın, kurulu�un çıkarlarını üstün tutarak karar almakla yükümlüdürler. 

Ki�isel Bilgileri ve De�i�iklikleri Bildirme Sorumlulu�u 
 



 

Çalı�anlar, ailevi, medeni ve adres durumundaki de�i�iklikler ile sözle�meler ve 
yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler açısından esas alınan ki�isel, ailevi 
veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayana�ı belgeleri bildirmek ve vermekle 
sorumludurlar. Tebligat adresi ki�inin en son bildirdi�i adres olup; bu adrese yapılan 
tebligatlar, kendisine yapılmı� sayılır. 

 
26. Yönetim Kurulunda Olu�turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba�ımsızlı�ı 

 
Denetimden Sorumlu Komite 

 
�irket Sermaye Piyasası Kanunu Seri X, No:19 tebli�i gere�ince Denetimden Sorumlu 
Komite olu�turmu� ve bu komiteye yönetim kurulu üyelerinden Ali Özçelik ve Ay�e 
Melek Çeliker �eçilmi�tir. Komite; �irketin muhasebe sistemi, iç kontrol sisteminin 
denetlenmesi, ba�ımsız denetim ve mali tabloların kamuya duyurulması gibi i�lemlerin 
gözetimini yapar. �irketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile ba�ımsız denetimiyle ilgili 
olarak �irkete  ula�an �ikayetlerin incelenmesi, sonuca ba�lanması, �irket çalı�anlarının, 
�irketin muhasebe ve ba�ımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi 
çerçevesinde de�erlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden 
sorumlu komite tarafından belirlenir. �irketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 
ba�ımsız  üye niteli�inde üye bulunmaması  nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi 
olu�turulmamı�tır. Kurumsal Yönetim �lkelerine uyum ile ilgili çalı�malar Yönetim 
Kurulu gözetiminde Dı� Ticaret ve Mali ��ler Grup Müdürlü�ü bünyesinde yerine 
getirilmektedir. 

 
27. Yönetim Kuruluna Sa�lanan Mali Haklar 

 
�irket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin �ekli ve tutarı her yıl Genel Kurul 
tarafından tespit ve ilan edilir. �irket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya yöneticiye 
borç vermemi� ve kredi kullandırmamı�tır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� ANON�M ��RKET� 
31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEM�NE A�T 
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT�LM�� MAL� TABLOLARA �L��K�N  
BA�IMSIZ DENET�M RAPORU 
 
 
 
Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri Anonim �irketi'nin (�irket) 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 
enflasyona göre düzeltilmi� bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait 
enflasyona göre düzeltilmi� gelir tablosunu incelemi� bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar, 
Yeni Türk Lirası'nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmi�tir. 
�ncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Türkiye'de genel kabul 
görmü� denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmı� ve dolayısıyla hesap ve 
i�lemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördü�ümüz di�er denetim 
yöntem ve tekniklerini içermi�tir. 
 
Görü�ümüze göre, söz konusu mali tablolar, Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri Anonim 
�irketi'nin, 31 Aralık 2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap 
dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını, SPK tarafından yayımlanan Seri : XI, No:20 sayılı 
"Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine �li�kin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebli�" ve bu tebli�de yer almayan hususlar için Seri : XI, No : 1 sayılı "Sermaye 
Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara �li�kin �lke ve Kurallar Hakkında Tebli�"de belirlenmi� 
muhasebe ilkelerine uygun olarak do�ru bir biçimde yansıtmaktadır.  
 
 
Güney Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirlik Anonim �irketi 
An Affiliated Firm of Ernst & Young International 
 
 
 
 
 
 
Osman Dinçba�,  SMMM 
Sorumlu Ortak, Ba�denetçi 
 
 
 
 
 
 
1 Mart 2005 
�stanbul, Türkiye 
 



P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� A.�. P�MA� 

(Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade 
edilmi�tir) 

     Enflasyona Göre Düzeltilmi� (Seri XI 
No:20) 

Ba�ımsız Denetim'den 
 Geçmi� Geçmi� 
AYRINTILI B�LANÇO (Milyon TL) 31.12.2004 31.12.2003 
I. DÖNEN VARLIKLAR 39,244,794 24,801,481 
 A. Hazır De�erler 273,174 1,172,995 
    1. Kasa 1,215 684 
    2. Bankalar 271,642 1,171,948 
    3. Di�er Hazır De�erler 317 363 
 B. Menkul Kıymetler 0 136,699 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 136,699 
    4. Di�er Menkul Kıymetler 0 0 
    5. Menkul Kıymetler De�er Dü�üklü�ü Kar�.(-) 0 0 
 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar  23,310,179 15,279,047 
    1. Alıcılar 10,756,553 11,707,673 
    2. Alacak Senetleri 19,752,440 10,512,458 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1,615 1,839 
    4. Di�er Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) (1,454,788) (705,329)
    6. �üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı (-) (5,745,641) (6,237,594)
 D. Di�er Kısa Vadeli Alacaklar  1,021,938 319,432 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. ��tiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Ba�lı Ortaklıklardan Alacaklar 43,941 0 
    4. Kısa Vadeli Di�er Alacaklar 977,997 319,432 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. �üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı (-) 0 0 
 E. Stoklar 13,458,109 7,434,194 
    1. �lk Madde ve Malzeme 7,162,574 3,283,351 
    2. Yarı Mamüller 0 0 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 2,890,923 2,408,923 
    5. Emtia 1,057,884 928,400 
    6. Di�er Stoklar 1,422,233 46,399 
    7. Stok De�er Dü�üklü�ü Kar�ılı�ı (-) 0 0 
    8. Verilen Sipari� Avansları 924,495 767,121 
 F. Di�er Dönen Varlıklar 1,181,394 459,114 
II. DURAN VARLIKLAR 10,673,356 9,158,293 
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar  1,513 1,721 
    1. Alıcılar 0 0 
    2. Alacak Senetleri 0 0 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1,513 1,721 
    4. Di�er Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. �üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı (-) 0 0 
 B. Di�er Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. ��tiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Ba�lı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Di�er Alacaklar 1,487,157 1,692,980 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. �üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı (-) (1,487,157) (1,692,980)
 C. Finansal Duran Varlıklar 202,783 200,833 
    1. Ba�lı Menkul Kıymetler 181,334 179,384 
    2. Ba�lı Menkul Kıy.De�.Dü�.Kar�ılı�ı (-) 0 0 
    3. ��tirakler 0 0 
    4. ��tiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. ��tirakler De�er Dü�üklü�ü Kar�ılı�ı (-) 0 0 
    6. Ba�lı Ortaklıklar 21,449 21,449 
    7. Ba�lı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Ba�lı Ortaklıklar De�er Dü�üklü�ü Kar�. (-) 0 0 
    9. Di�er Finansal Duran Varlıklar 0 0 
 D. Maddi Duran Varlıklar   10,469,060 8,955,739 
    1. Arazi ve Arsalar 0 0 
    2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1,656,888 1,656,888 
    3. Binalar 145,620,764 146,069,111 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 66,151,237 63,329,126 
    5. Ta�ıt Araç ve Gereçleri 1,627,866 1,529,881 
    6. Dö�eme ve Demirba�lar 5,047,745 4,515,802 
    7. Di�er Maddi Duran Varlıklar 1,034,321 1,034,321 
    8. Birikmi� Amortismanlar (-) (212,317,208) (210,255,829)
    9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 0 
  10. Verilen Sipari� Avansları 1,647,447 1,076,439 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar  0 0 
    1. Kurulu� ve Te�kilatlanma Giderleri 0 0 
    2. Haklar 0 0 
    3. Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri 0 0 
    4. Di�er Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Di�er Duran Varlıklar  0 0 
 
A K T � F   T O P L A M I 49,918,150 33,959,774
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P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� A.�.   

(Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi�tir)      Enflasyona Göre Düzeltilmi� (Seri XI No:20) 
Ba�ımsız Denetim'den 

GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmi� Geçmi�
AYRINTILI B�LANÇO (YTL) 31.12.2004 31.12.2003
I. KISA VADEL� BORÇLAR 32,867,974 17,265,888 
 A. Finansal Borçlar  20,758,106 9,723,467 
    1. Banka Kredileri 20,758,106 7,727,295 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 1,996,172 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çıkarılmı� Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Di�er Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar  7,043,486 2,194,335 
    1. Satıcılar 1,944,127 1,323,737 
    2. Borç Senetleri 4,781,775 550,958 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 399,964 402,039 
    4. Di�er Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) (82,380) (82,399)
 C. Di�er Kısa Vadeli Borçlar 280,967 420,632 
    1. Ortaklara Borçlar 7,156 8,146 
    2. ��tiraklere Borçlar 0 0 
    3. Ba�lı Ortaklıklara Borçlar 0 7,370 
    4. Ödenecek Giderler 0 0 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Di�er Kesintiler 250,920 384,042 
    6. Ertelenen ve Taksite Ba�lanan Devlet Alacakları 0 0 
    7. Kısa Vadeli Di�er Borçlar 22,891 21,074 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipari� Avansları 1,692,276 2,022,020 
 E. Borç ve Gider Kar�ılıkları 3,093,139 2,905,434 
    1. Vergi Kar�ılıkları 839,191 508,878 
    2. Di�er Borç ve Gider Kar�ılıkları 2,253,948 2,396,556 
II. UZUN VADEL� BORÇLAR 3,212,521 2,540,166 
 A. Finansal Borçlar  546,953 0 
    1. Banka Kredileri 546,953 0 
    2. Çıkarılmı� Tahviller 0 0 
    3. Çıkarılmı� Di�er Menkul Kıymetler 0 0 
    4. Di�er Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 365,403 550,570 
    1. Satıcılar 0 0 
    2. Borç Senetleri 379,461 574,604 
    3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Di�er Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) (14,058) (24,034)
 C. Di�er Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. ��tiraklere Borçlar 0 0 
    3. Ba�lı Ortaklıklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Ba�lanan Devlet Alacakları 0 0 
    5. Uzun Vadeli Di�er Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alınan Sipari� Avansları 0 0 
 E. Borç ve Gider Kar�ılıkları 2,300,165 1,989,596 
    1. Kıdem Tazminatı Kar�ılıkları 2,158,019 1,989,596 
    2. Di�er Borç ve Gider Kar�ılıkları 142,146 0 
III. ÖZ SERMAYE 13,837,655 14,153,720 
 A. Sermaye 18,000,000 18,000,000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 38,671 38,671 
 D. Yeniden De�erleme De�er Artı�ı  168,433 166,483 
    1. Duran Varlıklardaki De�er Artı�ı 0 0 
    2. ��tiraklerdeki De�er Artı�ı 0 0 
    3. Borsa'da Olu�an De�er Artı�ı 168,433 166,483
 E. Yedekler 2,707,096 187,320 
    1. Yasal Yedekler 100,663 100,663 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler  0 0 
    4. Ola�anüstü Yedek 86,657 86,657 
    5. Maliyet Artı� Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek ��t.His.ve Gayr.Satı� Kazançları 0 0 
    7. Geçmi� Yıl Karı 2,519,776 0 
 F. Net Dönem Karı 0 2,519,776 
 G. Dönem Zararı (-) (318,015) 0 
 H. Geçmi� Yıllar Zararları (-) (60,533,835) (60,533,835)
 I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 53,775,305 53,775,305 
  
P A S � F   T O P L A M I 49,918,150 33,959,774 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� A.�.   

(Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade 
edilmi�tir) 

     Enflasyona Göre Düzeltilmi� (Seri XI No:20) 
Ba�ımsız Denetim'den 

GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmi� Geçmi�

AYRINTILI GEL�R TABLOSU  (YTL) 31.12.2004 31.12.2003

A. Brüt Satı�lar 93,315,534 70,517,088 

    1. Yurtiçi Satı�lar 74,427,243 56,031,505 

    2. Yurtdı�ı Satı�lar 18,354,236 12,815,793 

    3. Di�er Satı�lar 534,055 1,669,790 

B. Satı�lardan �ndirimler (-) (15,514,323) (11,019,827)

    1. Satı�tan �adeler (-) (237,853) (287,454)

    2. Satı� �skontoları (-) (13,845,736) (9,687,833)

    3. Di�er �ndirimler (-) (1,430,734) (1,044,540)

C. Net Satı�lar 77,801,211 59,497,261 

D. Satı�ların Maliyeti (-) (63,641,895) (45,561,041)

 BRÜT SATI� KARI (ZARARI) 14,159,316 13,936,220 

E. Faaliyet Giderleri (-) (9,443,091) (8,187,528)

    1. Ara�tırma ve Geli�tirme Giderleri (-) 0 0 

    2. Pazarlama, Satı� ve Da�ıtım Giderleri (-) (5,650,604) (5,585,174)

    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (3,792,487) (2,602,354)

 ESAS FAAL�YET KARI (ZARARI) 4,716,225 5,748,692 

F. Di�er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 682,997 1,599,052 

    1. ��tiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 

    2. Ba�lı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 

    3. Faiz ve Di�er Temettü Gelirleri 206,018 257,826 

    4. Faaliyetle �lgili Di�er Gelirler ve Karlar 476,979 1,341,226 

G. Di�er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (240,185) (222,547)

H. Finansman Giderleri (-) (2,248,416) (1,488,548)

    1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (2,246,582) (1,488,548)

    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1,834) 0 

 FAAL�YET KARI (ZARARI) 2,910,621 5,636,649 

I. Ola�anüstü Gelirler ve Karlar 88,009 328,870 

    1. Konusu Kalmayan Kar�ılıklar 25,620 328,870 

    2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 

    3. Di�er Ola�anüstü Gelirler ve Karlar 62,389 0 

J. Ola�anüstü Giderler ve Zararlar (-) (2,106,419) (1,576,212)

    1. Çalı�mayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 

    2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 (39,321)

    3. Di�er Ola�anüstü Giderler ve Zararlar (-) (2,106,419) (1,536,891)

K. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) (89,125) (1,360,653)

 DÖNEM KARI (ZARARI) 803,086 3,028,654 

L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (1,121,101) (508,878)

 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (318,015) 2,519,776 

 
 
 
 



P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� ANON�M ��RKET� 
 
31 ARALIK 2004 TAR�H� �T�BAR�YLE 
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT�LM��  
AYRINTILI B�LANÇO D�PNOTLARI (Devamı) 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi� Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 
 

 

 

1- ��letmenin fiili faaliyet konusu: Pima� Plastik �n�aat Malzemeleri Anonim �irketi (�irket), 
1963 yılında 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 konularında faaliyet göstermek amacıyla 
kurulmu�tur. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, �irket’in yurtiçinde 232 üretici bayisi ( 2003–
178)ve 444 satıcı bayisi ( 2003–397) ile yurtdı�ında 150 bayisi (2003–150) bulunmaktadır. 

 

2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü :  
 

 2004 2003 
Adı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı 
     
Enka �n�aat ve Sanayi A.�.(Enka �n�aat) %87.3 15,714,000 YTL %87.3 15,714,000 YTL 
Halka arz %12.7 2,286,000 YTL %12.7 2,286,000 YTL 
     
 %100.0 18,000,000 YTL %100.0 18,000,000 YTL 
     
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları  51,842,987 YTL  51,842,987 YTL 
     
Toplam  69,842,987 YTL  69,842,987 YTL 

 

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar : Yoktur. 
 

4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : �irket kayıtlı sermaye sistemine tabi 
de�ildir. 

 

5- Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : Yoktur. 
 

6- Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dı�ındaki menkul kıymetler : Yoktur. 
 

7- Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yoktur. 
 

8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : 
 

 2004 2003 
   
a) Satın alınan, imal veya in�a edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 4,305,201 YTL 2,434,399 YTL 
    (Yapılmakta olan yatırımlar hesabına giri�ler dahil)   
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : 730,517 YTL 403,383 YTL 
c) Yapılmakta olan yatırımların niteli�i, toplam tutarı, ba�langıç ve biti� 
     tarihi ve tamamlanma derecesi : 

 
Yoktur 

 
Yoktur 

 

9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarları : Cari 
dönemde yararlanılan yatırım indirimi 1,129,914 YTL (2003 - 2,239,942 YTL).  
 

10- ��letmenin ortaklar, i�tirakler, ba�lı ortaklıklar ve grup �irketleriyle olan alacak - borç 
ili�kisi :  

 

Grup �irketleri : �irket’in ortakları, i�tirakleri ve ba�lı ortaklıkları dı�ında �irket ile direkt 
veya dolaylı olarak sermaye ili�kisinde olan �irketler, grup �irketleri olarak adlandırılmı�tır. 
31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle �irket'in ortaklar, i�tirakler, ba�lı ortaklıklar ve 
grup �irketleriyle olan bakiyeleri de a�a�ıda gösterilmi�tir. 
 

 2004 
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 Alacaklar Borçlar 
 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 

     
1) Ortaklar 8,756 YTL - - 7,156 YTL 
2) Ba�lı Ortaklıklar 326,211 YTL 43,941YTL - - 
3) ��tirakler - - - - 
4) Grup �irketleri  - 506,803 YTL 350,610 YTL - 

Grup �irketlerinden ticari olmayan alacak bu �irketler adına yapılan ve kar�ı tarafa 
faturalanmı� olan masraflardan olu�maktadır. 

 
 2003 

 Alacaklar Borçlar 
 Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 

     
1) Ortaklar 4,690 YTL - - 8,146 YTL 
2) Ba�lı Ortaklıklar 395,917 YTL - - 7,370 YTL 
3) ��tirakler - - - - 
4) Grup �irketleri  4,574 YTL 273,009 YTL 362,978 YTL - 

 
11- Stoklar ve di�er bilanço kalemlerinde uygulanan de�erleme, envanter ve amortisman 

ayırma yöntemleri; bunlarda ve di�er muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre 
yapılan de�i�iklikler; bu de�i�ikliklerin parasal etkileri ve i�letmenin süreklili�i ile 
dönemsellik varsayımlarını de�i�tirecek muhtemel geli�meler ve bunların gerekçeleri :  
 

Uygulanan Muhasebe �lkeleri :  
 
�irket, 31 Aralık 2004 ve 2003 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri ile ilgili mali 
tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan XI-1 no'lu "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara �li�kin �lke ve Kurallar 
Hakkında Tebli�"i (XI-1 Tebli�i), bu tebli�e de�i�iklik ve eklemeler yapan ek tebli�leri ve 28 
Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan XI-20 no'lu “Yüksek Enflasyon 
Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine �li�kin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli�”i (XI-
20 Tebli�i) esas alarak hazırlamı�tır. 
 
30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2004 tarihinden 
itibaren yürürlü�e giren 5024 sayılı Kanun ile vergi mevzuatına enflasyon düzeltmesi 
uygulaması girmi� ve enflasyon düzeltmelerinin defter kayıtlarına intikal ettirilmesi 
zorunlulu�u getirilmi�tir. Bu nedenle 31 Aralık 2003 tarihli bilançolara ili�kin enflasyon 
düzeltmelerini defter kayıtlarına intikal ettiren ve 25 A�ustos 2004 tarihine kadar söz konusu 
düzeltmeleri defter kayıtlarına intikal ettirmek durumunda olan �irketler açısından mali 
tabloların tarihi maliyet esasına göre hazırlanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, 
SPK’nun 27 Nisan 2004 tarih ve MSU 10/303-9009 sayılı yazısında belirtildi�i üzere, XI-20 
tebli�i hükümleri çerçevesinde mali tablo düzenlemekle yükümlü olan söz konusu i�letmeler 
açısından 31 Mart 2004 tarihli ara mali tablolardan ba�lamak üzere XI-1 tebli�i hükümleri 
çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre mali tablo hazırlama yükümlülü�ünün konusu 
kalmamı�tır. 5024 sayılı Kanun çerçevesinde, daha önce vergi usul kanununa göre yapılan 
sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin yeniden de�erlenmesi uygulamasına 1 Ocak 2004 
tarihinden itibaren son verilmi�tir. 
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Türkiye'de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası (TL)’nda artan sayı 
haneleriyle birlikte, i�lemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmı�tır. 31 
Ocak 2004 tarihinde yürürlü�e giren yeni bir yasa ile, Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yeni para birimi olarak belirlenmi�tir ve 1,000,000 YTL, 1 YTL'ye 
e�it olmak üzere YTL’nin dola�ımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için 
sabitlenmi�tir. Bu nedenle, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle �irketin i�levsel ve raporlama para 
birimi ve geçmi� yıl kar�ıla�tırmalı figürleri 1,000,000 YTL / YTL=1,00 çevirim oranı 
kullanılarak YTL olarak sunulmu�tur. 

 
�irket’in mali tabloları, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren SPK’nın X1-25 tebli�inde de kabul 
gören, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından onaylanan Uluslararası 
Muhasebe Standartları ve yorumlarını içeren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 
(UFRS) uygun olarak hazırlanacaktır. 

 
�li�ikteki mali tabloların hazırlanmasında esas alınan belli ba�lı muhasebe prensipleri 
a�a�ıdaki gibidir : 
 
 
 
 
 
 
 
Muhasebe Kayıtları 
 

Enflasyon Muhasebesi 
 

Yeni Türk Lirası’nın dönem sonundaki alım gücündeki de�i�ikli�e yönelik ilk elde etme 
maliyeti ilkesi esas alınarak (Türk Vergi Mevzuatı uyarınca 1 Ocak 2004 tarihinden önce 
yapılan sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin yeniden de�erlenmesi dı�ında) düzenlenmi� 
mali tablolara yapılacak düzeltmeler, XI-20 Tebli�i çerçevesinde uygulanmı�tır. XI-20 
Tebli�i yüksek enflasyonun hakim oldu�u ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldı�ı 
durumlarda, SPK tarafından yayımlanan Türkiye’de genel kabul görmü� muhasebe ilkelerine 
uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendi�i tarihte geçerli olan Yeni 
Türk Lirası’nın cari satın alma gücünün esas alınarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali 
tabloların da kar�ıla�tırma amacıyla aynı de�er ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini 
öngörmektedir. Bu tebli�in uygulanmasını öngören bir di�er sebep ise yıllık bilanço 
tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin 
ba�ındaki fiyat endeksi rakamının iki katını a�ması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat 
endeksi rakamının, hesap döneminin ba�ına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması 
halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin ba�lamasıdır. 31 
Aralık 2004 tarihi itibariyle Devlet �statistik Enstitüsü’nün Toptan E�ya Genel Fiyat Endeksi 
baz alınarak hesaplanan fiyat endeksi, bu hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin 
ba�ına göre %70 oranında artmı�tır. 2004 yılı enflasyon oranı ise % 13.8 olarak 
gerçekle�mi�tir. 
 

XI-20 Tebli�i hükümleri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların paranın bilanço 
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günündeki cari satın alma gücü esas alınarak düzenlenmesini ve bir önceki yıl bilançosunun 
da aynı Tebli� hükümleri çerçevesinde düzetme i�lemine tabi tutulmasını gerektirir. 
 

Bu Tebli� çerçevesinde mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinin ana ilkeleri a�a�ıdaki 
gibidir : 
 

Parasal kalemler bilanço tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edildiklerinden 
düzeltme i�lemine tabi tutulmamaktadır. 
 

Cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmeyen, parasal olmayan aktif, pasif ve özsermaye 
kalemleri bu Tebli� hükümleri çerçevesinde düzeltme katsayısı kullanılarak paranın cari satın 
alma gücü cinsinde ifade edilmektedir. Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, 1 Ocak 2004 
tarihinden önce yapılan sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin yeniden de�erlemesinden 
kaynaklanan yeniden de�erleme de�er artı� fonu gibi enflasyon nedeniyle �irketlerin 
olu�turmalarına izin verilen fonlar dikkate alınmamı�tır. Nakit yapılan sermaye artı�ları ile 
yedek akçelerden ve da�ıtılmamı� karlardan yapılan sermaye artı�ları, sermaye artırımının 
tescil tarihi veya sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınarak 
düzeltme i�lemine tabi tutulmu�tur. 
�

Amortismana tabi varlıkların düzeltme i�lemlerinde varlıkların, ilgili mevzuat uyarınca 
yapılmı� olan yeniden de�erleme i�lemlerinin ve etkilerinin arındırılmasından sonraki 
de�erleri endekslemeye tabi tutulmaktadır. Amortisman aktiflerin düzeltilmi� de�erleri 
üzerinden yeniden hesaplandı�ından, gelir tablosunda ayrıca düzeltme i�lemine tabi 
tutulmamaktadır. 
 

Rayiç de�erleri ile de�erlenen parasal olmayan kalemler, paranın cari satın alma gücü 
cinsinden ifade edildiklerinden, ayrıca düzeltme i�lemine tabi tutulmamaktadır.  
 
Rayiç de�erleri ile de�erlenmeyen di�er finansal duran varlıklar, bunlara ili�kin maliyet bedellerinden bu 
kurulu�ların olu�turmalarına izin verilen yeniden de�erleme de�er artı� fonu gibi fonların sermayelerine 
eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarları üzerinden, sermaye artırımının tahsil 
tarihi itibariyle olu�an endeksler kullanılmak suretiyle düzeltilmi� tutarları ile de�erlenmektedir. 
 

Gelir tablosunda, amortisman ve itfa payları, satı�ların maliyeti ve gelir veya gider olarak 
do�rudan gelir tablosuyla ili�kilendirilen parasal olmayan kalemler dı�ındaki tüm kalemler 
gelir ve gider kalemlerinin olu�tu�u ayda geçerli olan enflasyon katsayıları ile düzeltme 
i�lemine tabi tutulmaktadır.  Amortisman ve itfa payları, ilgili aktiflerin düzeltilmi� de�erleri 
üzerinden, gelir veya gider olarak do�rudan gelir tablosuyla ili�kilendirilen parasal olmayan 
kalemler, satı�a konu olan varlı�ın düzeltilmi� net de�eri ile satı� bedelinin düzeltilmi� de�eri 
arasındaki fark olarak yeniden hesaplanmaktadır. Satı�ların maliyeti, stokların ve di�er 
maliyet unsurlarının düzeltilmi� tutarlarının dikkate alınması suretiyle yeniden 
hesaplanmaktadır. Tutarı dönem sonunda kesinle�ecek veya dönem sonunda ortaya çıkan 
verilere göre hesaplanan her türlü gider kar�ılı�ı, vergi kar�ılı�ı ve kıdem tazminatı gibi 
kar�ılıklar dönem sonundaki nihai tutarlarıyla mali tablolara yansıtılmı�tır. 
Parasal varlık bulundurmaktan do�an kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan do�an 
kazançlar, net parasal pozisyon zarar hesabında yansıtılmı�tır. 
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�irket, SPK’nun XI-20 Tebli�’i hükümleri uyarınca mali tablolarını ilk defa 31 Aralık 2003 
tarihi itibariyle düzenlemi�tir. XI-20 Tebli�’i uyarınca mali tablolarının ilk düzenlenme 
tarihinin ba�langıcı olan 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmi� tutarlar 
dikkate alınarak, aktif kalemlerden, borçların ve özsermaye kalemlerinin çıkarılması 
sonucunda kalan kısım özsermaye hesap grubu içinde “Geçmi� Yıllar Zararı” hesabına 
kaydetmi�tir. Enflasyon muhasebesi çerçevesinde düzeltmeye tabi tutulan özsermaye 
kalemleri, cari dönem zararı ve geçmi� yıllar zararları hariç bilançoda nominal de�eri ile 
gösterilmekte, nominal de�erleri ile düzeltilmi� de�erleri arasındaki toplam fark ise 
özkaynaklar içinde özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında gösterilmektedir. Tüm 
özsermaye kalemlerine ili�kin özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz 
sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, ola�anüstü yedeklerin kayıtlı de�erleri ise bedelsiz 
sermaye artırımı, nakit kar da�ıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. 
 
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle,  mali tabloları düzeltmek için kullanılan endeks ve düzeltme 
katsayıları a�a�ıdaki gibidir: 
 

 Endeks Katsayı 
   
31 Aralık 2004 8,403.8 1.0000 
31 Aralık 2003 7,382.1 1.1384 
31 Aralık 2002 6,478.8 1.2971 

 
Menkul Kıymetler 
 
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle, repo yoluyla alınan kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları elde 
etme maliyeti artı repo anla�maları çerçevesinde bilanço tarihi itibariyle hesaplanan faiz 
reeskontlarıyla de�erlendirilmektedir.  
 
Ticari Alacak ve Borçlar 
 
Ticari alacaklar ve borçlar, kayıtlı de�erleri ile gösterilmektedir. Vadeli alım ve satımlar 
nedeniyle, Yeni Türk Lirası alacaklar ve borçlar ile vadeli çek ve senet rakamlarının içerdi�i 
enflasyon payları, ilgili sözle�melerde belirlenen ortalama  %35 reeskont oranı kullanılarak 
düzeltme i�lemine tabi tutulmu�tur. (2003- �lgili sözle�melerde belirlenen bir faiz oranı 
bulunmaması nedeniyle %48 resmi reeskont oranı kullanılarak düzeltme i�lemine tabi 
tutulmu�tur) 
 
Yabancı para bazındaki senetsiz ticari alacaklar ve senetli ticari borçlar, ilgili sözle�melerde 
belirlenen faiz oranları kullanılarak e�er bu oranlar bilinmiyorsa ilgili oldukları Libor ve 
Euribor oranları kullanılarak düzeltme i�lemine tabi tutulmu�tur. 
 
Yapılan düzeltme i�lemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak 
gösterilmi�, gelir tablosunda ise satı� ve satı�ların maliyeti hesaplarıyla ili�kilendirilmi�tir. 
 
Stoklar 
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Stokların de�erlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekle�ebilir de�erin dü�ük olanı esas 
alınmı�tır. �lk madde ve malzeme ile emtia aylık hareketli ortalama maliyet yöntemi, 
mamuller ise aylık a�ırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılarak de�erlendirilmektedir. 
 
Stokların düzeltilmesi i�leminde dönem sonu stoklarının ortalama maliyetine en yakın alım 
maliyetinin gerçekle�ti�i ay, stokların alım tarihi olarak kabul edilmi�tir. 
 
�üpheli Alacaklar Kar�ılı�ı 
 
�üpheli alacaklar kar�ılı�ı, yürürlükteki mevzuat ve SPK hükümleri do�rultusunda 

ayrılmaktadır. 
 
 
Finansal Duran Varlıklar 
 
Borsa ve te�kilatlanmı� di�er piyasalarda i�lem görenler dı�ındaki finansal duran varlıklar 
elde etme maliyeti ile de�erlenmekte olup bilanço tarihi itibari ile sermaye taahhüdünün 
�irket tarafından ödendi�i tarih dikkate alınarak düzeltme i�lemine tabi tutulmaktadır. 
Finansal duran varlıklar kalemi içinde sınıflanan �irketlerin geçmi� yıl karlarını da�ıtması 
sebebiyle elde edilen bedelsiz hisseler de nakit kar�ılı�ı artı� olarak dikkate alınmı� ve 
düzeltilmi�tir. 
 
Borsada i�lem gören finansal duran varlıklar (ba�lı menkul kıymetler) ise bilanço gününden 
önceki 5 i� günü boyunca olu�an günlük a�ırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması ile 
de�erlenmi�tir. Olu�an de�er artı�ları özsermaye içinde "Borsada Olu�an De�er Artı�ı" 
hesabında izlenmektedir. 
 
Maddi Duran Varlıklar 
 
Amortismana tabi maddi duran varlıklar, elde etme tarihi ve/veya imal ve maliyet unsurlarının 
aktife ilk giri� tarihleri dikkate alınarak enflasyon katsayısıyla düzeltilmektedir. Amortisman 
bütün maddi duran varlıklar için düzeltilmi� tutarları üzerinden do�rusal amortisman yöntemi 
kullanılarak kıst bazında hesaplanmı�tır. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri dikkate 
alınarak saptanan ve uygulanan amortisman oranları a�a�ıda belirtilmi�tir. 
 

 Amortisman Oranı 
% 

2004 

Amortisman 
Oranı % 

2003 
   

Binalar %  2- %5 %  2- %5 
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri % 2- %20 % 2- %20 
Makine, Tesis ve Cihazlar % 10- % 15 % 10- % 15 
Ta�ıt, Araç ve Gereçleri  %20 %20 
Dö�eme ve Demirba�lar %10- %15 %10- %15 
Di�er Maddi Duran Varlıklar %20 %20 
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�irket, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde yasal kayıtlarında ise maddi duran varlıklarını 
normal amortisman ve azalan bakiyeler yöntemi kullanarak %4 ile %40 (2003-%2 ile %40) 
arasında de�i�en oranlarda tüm yıl amortismana tabi tutmaktadır. 
 
Maddi duran varlıkların ta�ınan de�erlerinin gerçekle�emeyece�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. Maddi duran 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 geçekle�ebilir de�eri varlı�ın ait oldu�u nakit giri�i sa�layan 
birim için belirlenmektedir. De�er dü�üklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
Kıdem Tazminatı Kar�ılıkları 
 
Kıdem tazminatı kar�ılı�ı yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ve SPK’nun belirledi�i 
çerçevede ayrılmaktadır. 
 
Vergi  
 
�irket, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi ve vergi 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 %33 (2003 - %30) 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 
vergisi 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. 
 
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 opsiyonu 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, üretilen mal ve hizmetlerin üretimi ile 
do�rudan ili�kili olup ve bir ekonomik ömrü bulanan ve de�eri, 6,000 YTL'yi a�an yeni maddi 
duran varlık alımlarının bedelinin %40 oranında kurumlar vergisi matrahından yatırım 
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indirimi sa�lanmaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce olu�an yatırım indirimleri ise, 
�irketlerin kendi tercihleri do�rultusunda yeni uygulamaya dönü�türülmedikleri takdirde, 
%19.8 stopaja tabi tutulmaktadırlar. 
 
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 uygulanmamaktadır. 
 
En az 2 yıl boyunca elde tutulmu� olan i�tirak hisselerinin nakit olarak satılmasından do�an 
kazançlar, söz konusu kazançlar sermayeye ilave edildi�i takdirde kurumlar vergisinden muaf 
tutulmaktadırlar. Ayrıca temettü alımlarından do�an kar, da�ıtılmamı� veya sermayeye ilave 
edilmemi� ise, stopaja tabi tutulmamaktadır. Yukarıda bahsedilen istisna nedeniyle, �irket, 
ba�lı ortaklıkları ve i�tiraklerinin da�ıtılmamı� karları üzerinden ve Türkiye'deki �irketler 
tarafından çıkarılan hisselere yapılan yatırımlarla ilgili geçici farklılıklar üzerinden ertelenmi� 
vergi yükümlülü�ü hesaplamamaktadır. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı 
a�mamak kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili 
muhasebe kayıtları vergi dairesince be� yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları 
kontrol edilebilmektedir. 27 �ubat 2003 tarihinde yayımlanarak yürürlü�e giren 4811 sayılı 
Vergi Barı�ı Kanunu uyarınca 1998-2001 yıllarına ili�kin matrahlarını kanunda belirtilen oran 
veya tutarlarda artıran mükelleflere, artırımda bulundukları vergiler itibarıyla, vergi 
incelemelerinden ve ilave tarhiyatlardan ba�ı�ık tutulma hakkı verilmi�tir. �irket sözkonusu 
kanundan yararlanarak önceki dönemlere ait vergi matrahlarında artı� yapmı� ve bu kapsamda 
tahakkuk eden toplam 2,184,684 YTL tutarında ek vergiyi 2002 ve 2003 yılında tahakkuk 
etmi�tir. �irket ayrıca 2004 yılında vergi barı�ı ile ilgili olarak 2,015,726 YTL tutarında ek 
vergi tahakkuk etmi�tir. �irket, bu uygulama ile 2004 yılında 335,954 YTL (nominal) (2003-
1,456,456 YTL) ödemi� olup, geriye kalan tutar 2005 yılının Kasım ayına kadar ödenecektir. 
 
Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar 
 
Yabancı para cinsinden gerçekle�en tüm i�lemler, i�lem tarihlerindeki kurlar esas alınarak 
Yeni Türk Lirası’na çevrilerek hesaplara yansıtılmı�tır. Bilanço hesaplarından yabancı para ile 
ifade edilen varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alı� kurları kullanılarak 
Yeni Türk Lirasına çevrilmi�tir. Yabancı para ile ifade edilen borçlar ise T.C. Merkez Bankası 
döviz satı� kurları ile de�erlenmi�tir. Söz konusu yabancı paralı i�lemlerin Yeni Türk 
Lirası’na çevrilmesi sonucu ortaya çıkan kur farkları, ilgili bilanço ve gelir-gider kalemlerine 
yansıtılmı�tır. 
 
Di�er Bilanço Kalemleri 
 
Di�er bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı de�erleri ile yansıtılmı�tır. 
31 Aralık 2003 Yılına �li�kin Yapılan Sınıflandırmalar 
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�irket, 31 Aralık 2004 itibariyle hazırlanmı� mali tabloları kar�ıla�tırmalı sunabilmek 
açısından 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlanmı� mali tablolara ili�kin “Di�er Ola�anüstü 
Gelirler ve Karlar” hesabına borç vererek 183,486 YTL tutarındaki bayilere geri faturalanan 
nakliye giderlerinden olu�an bakiyeyi, “Net Satı�lar” içinde yer alan  “Di�er �ndirimler” hesap 
kalemine sınıflandırmı�tır. Buna ili�kin olarak Ek 1’de yer alan Nakit Akım Tablosunda da 
bahsi geçen hesaplarda sınıflandırma yapılmı�tır. 

 
12- Tebli�in 1 no’lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı 

gerektiren hususlara ili�kin bilgi :  
 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 1,648.90 YTL’na yükseltilmi�tir. 
 

13- Tebli�in 2 no’lu ekinde belirtilen �arta ba�lı zararlar ile her türlü �arta ba�lı 
kazançlara ili�kin bilgi (i�letmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu 
etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) : 

 
�irket'in, 1997 – 2000 yılları arasında gerçekle�tirdi�i bir kısım aracılı ihracatlarda mal bedellerinin Türkiye'ye 
getirilmedi�i böylece kambiyo hesaplarının açık kaldı�ı iddiası ile �stanbul Kambiyo Müdürlü�ü tarafından 
yapılan �ikayet üzerine, �irket aleyhine, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet 
edildi�i sebebiyle �stanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davaları açılmı�tır. �irket ilgili dava 
konularında kendi sorumlulukları bulunmadı�ı ve ayrıca ön ihbar yapılıp ilgili �irketlerin uyarılmasına 
gidilmedi�inden, bu davalara konu idari i�lemin iptali için kar�ı dava açmı�tır. �stanbul Kambiyo Müdürlü�ünün 
muhtelif tarihlerdeki aracılı ihracat faaliyeti nedeni ile gelen dövizlere ili�kin düzenlenmi� bulunan döviz alım 
belgeleri üzerindeki dövizin geli� nedeninin “muhtelif alı�” olarak de�i�tirilmesine ili�kin i�leminin iptali için 
açılan idari davalar rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. Ancak, Kambiyo rejimini serbestle�tirme amacıyla, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununu de�i�tiren yasa, 6 A�ustos 2003 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanmı� ve �irket 2004 yılı içinde, bu kanundan faydalanıp tüm ceza davalarına konu olan i�lemlerle ilgili 
811,389 YTL tutarında cezayı ödemi�tir.  
 
31 Aralık 2004 itibariyle, Pamukbank’ın �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. 
 

14- ��letmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 
tahminlerindeki de�i�ikliklere ili�kin bilgi ve bunların parasal etkileri : Yoktur. 
 

15- Aktif de�erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları : 31 Aralık 
2004 tarihi itibariyle, maddi duran 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 
(2003- 4,000 YTL tutarında ipotek ve 8,682,923 YTL tutarında haciz �erhi bulunmaktadır). 

 
17- Aktif de�erlerin toplam sigorta tutarı : 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, 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 (2003- Sabit kıymetler toplam 22,299,312 
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YTL, stoklar toplam 12,355,815 YTL ve kasadaki nakit ve di�er hazır de�erler toplam 
591,968 YTL tutarında sigorta ettirilmi�tir). 

 
18- Alacaklar için alınmı� olan ipotek ve di�er teminat tutarları: 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 

alacaklara kar�ı teminat olarak 14,494,182 YTL tutarında ipotek, banka teminat mektubu, 
teminat senedi ve teminat çeki alınmı�tır. �irket, ayrıca alıcılardan 6,207,723 ABD Doları ve 
75,700 YTL tutarında hacizli ipotek temin etmi�tir.  (2003 - �irket alıcılardan 12,355,942 
YTL tutarında ipotek, banka teminat mektubu, teminat senedi ve teminat çeki alınmı�tır; 
ayrıca alıcılardan 5,949,526 ABD Doları ve 86,177 YTL tutarında hacizli ipotek temin 
etmi�tir). 
 

18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 
 
a) Te�vik Belgeleri : 
 

 2004 2003 
Taahhüt Cinsi Taahhüt 

Döviz Tutarı 
Taahhüt Tutarı  

(YTL) 
Taahhüt Tutarı 
(Döviz Tutarı) 

Taahhüt Tutarı  
(YTL) 

     
�hracat taahhüdü - yabancı para -Usd 6,093,154 8,217,227 YTL* 2,032,872 3,245,850 YTL* 
�hracat taahhüdü - yabancı para -Euro 2,598,750 4,770,266 YTL* - - 
�hracat taahhüdü – YTL - - - 2,390,640 YTL* 
 
(*) �irketin çe�itli yerel bankalardan elde etmi� oldu�u ihracat taahhütlü döviz ve Exim 

kredilerine istinaden aynı tutarlarda ihracat taahhüdü bulunmaktadır. 
 
b)  Yatırım Te�vik Belgeleri: 
 
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle �irket'in 15,967 YTL (10,000 USD) tutarında yatırım te�vik belgesi 
bulunmaktadır. 
 
c) Verilen Teminatlar: 
 

 2004 2003 
   

Gümrüklere ve çe�itli kamu kurulu�larına verilen banka teminat mektupları 2,376,580 YTL 600,005 YTL 
Grup �irketleri lehine verilen ipotekler 3,515  YTL 4,000 YTL 
Ortaklara ve grup �irketlerine verilen kefaletler 53,183,009 YTL 57,588,673 YTL 
 
31 Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle, ortaklara ve grup �irketlerine verilen kefalet tutarı 
�irket’in di�er grup �irketleriyle birlikte verdi�i kefalet miktarını ifade etmektedir. 
 

19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ili�kin tutarlar : Yoktur. 
 

20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmi� menkul kıymetlerin ve finansal duran 
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmi� menkul 
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre de�erlerini gösteren 
bilgi : 
 

 2004 2003 
 Maliyet Bedeli Borsa Maliyet  Borsa  
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Rayiçleri Bedeli Rayiçleri 
     
Menkul Kıymetler     
Repo - - 136,608 YTL 136,699 YTL 
     
Finansal Duran Varlıklar     
(Ba�lı Menkul Kıymetler)     
Enka �n�aat 109,479 YTL 157,965 YTL 59,817 YTL 161,759 YTL 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.�. 31,725 YTL 23,369 YTL 34,010 YTL 17,625 YTL 

 
 

�irket'in ba�lı ortaklı�ı Pimapen Joint Stock Co. (Moskova) ekteki mali tablolarda enflasyona 
göre düzeltilmi� maliyet bedelinden gösterilmektedir. 
 

21- Menkul kıymetler ve ba�lı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp i�letmenin ortakları, 
i�tirakleri ve ba�lı ortaklıklar tarafından çıkarılmı� bulunan menkul kıymet tutarları ve 
bunları çıkaran ortaklıklar : 20 no'lu dipnotta belirtilen finansal duran varlık (ba�lı menkul 
kıymet - Enka �n�aat) dı�ında yoktur. 

 
 
22- Mali tablolardaki “Di�er” ibaresini ta�ıyan hesap kalemlerinden dahil oldu�u grubun 

toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini asan kalemlerin ad ve 
tutarları : 
 

 2004 2003 
   
Kısa Vadeli Di�er Alacaklar   
Grup �irketlerinden Alacaklar 506,803 YTL 273,009 YTL 
Sabit Kıymet Satı�ından Alacaklar 423,360 YTL - 
�� Avansları 36,614 YTL 39,761 YTL 
Personelden Alacaklar 11,220 YTL 6,662 YTL 
   
 977,997 YTL 319,432 YTL 
   
Di�er Dönen Varlıklar   
Devreden KDV 883,124 YTL - 
Gelecek Aylara Ait Giderler 243,116 YTL 287,910 YTL 
Di�er KDV 42,985 YTL 127,049 YTL 
Pe�in Ödenen Vergi ve Stopajlar 12,169 YTL 43,117 YTL 
Di�er - 1,038 YTL 
   
 1,181,394 YTL 459,114 YTL 
   
Uzun Vadeli Di�er Alacaklar   
�ndirilecek KDV (Not 33b) 1,487,157 YTL 1,692,980 YTL 
   
Di�er Borç ve Gider Kar�ılıkları - Kısa Vadeli   
Kambiyo Affı Gider Kar�ılı�ı (Not 13) - 811,389 YTL 
Vergi Barı�ı Gider Kar�ılı�ı (Not 33a) 1,679,772 YTL 728,228 YTL 
Kredi Faiz Gider Kar�ılı�ı 299,586 YTL 643,690 YTL 
Bayilere Erken Ödeme Prim Kar�ılı�ı 274,590 YTL 213,249 YTL 
   
 2,253,948 YTL 2,396,556 YTL 
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Faaliyetle �lgili Di�er Gelirler ve Karlar   
Kur Farkı Geliri 438,400 YTL 1,336,499 YTL 
Ciro Primi Gelirleri 36,737 YTL - 
Menkul Kıymet Satı� Karları 1,842 YTL 4,401 YTL 
Di�er - 326 YTL 
   
 476,979 YTL 1,341,226 YTL 
   
Di�er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar   
Gelmeyen Fatura Kar�ılı�ı 142,146 YTL - 
Kur Farkı Zararı 20,195 YTL 160,316 YTL 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 77,844 YTL 62,231 YTL 
   
 240,185 YTL 222,547 YTL 
   
Di�er Ola�anüstü Giderler ve Zararlar   
Kambiyo Affı Kar�ılık Giderleri (Not 13) -  811,389 YTL 
Vergi Barı�ı �le �lgili Yapılan Giderler 2,015,726 YTL 693,438 YTL 
Sabit Kıymet Satı� Zararı 76,573 YTL 32,064 YTL 
Di�er 14,120 YTL - 
   
 2,106,419 YTL 1,536,891 YTL 

  
23- “Di�er Alacaklar’’ ile “Di�er Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar’’ hesap kalemleri içinde 

bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini a�an, personelden alacaklar ile 
personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : Yoktur.  

 
24- Ortaklar, i�tirakler ve ba�lı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan �üpheli alacak 

kar�ılıkları tutarları ve bunların borçluları : Yoktur. 
 
25- Vadesi gelmi� bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan �üpheli alacak 

kar�ılıkları tutarları: 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, vadesi gelmi� alacaklar için �üpheli 
alacak kar�ılı�ı 5,745,641 YTL’dir. Ayrıca uzun vadeli di�er alacaklar içinde yer alan 
1,487,157 YTL tutarındaki indirilecek KDV için kar�ılık bulunmaktadır ( 2003- �üpheli 
alacak kar�ılı�ı 6,237,594 YTL ve indirilecek KDV 1,692,980 YTL)   
 

26- ��letme ile dolaylı sermaye ve yönetim ili�kisine sahip i�tirakler ve ba�lı ortaklıkların dökümü ile 
i�tirakler ve ba�lı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve i�tirak oran ve tutarları söz 
konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem 
karı veya zararı ile bu mali tabloların ait oldu�u dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp 
hazırlanmadı�ı, ba�ımsız denetime tabi tutulup tutulmadı�ı ve ba�ımsız denetim raporunun olumlu, 
olumsuz ve �artlı olmak üzere hangi türde düzenlendi�i :  
 
Ba�lı Ortaklıklar 
 

 2004 
�irket Adı ��tirak  

Tutarı 
��tirak 
Oranı 

Dönem Karı  
(Zararı) 

Dönem Net Karı 
(Zararı) 

 
Dönemi 

      
Pimapen Joint Stock Co.  21,449 YTL %100 5,548,000 Ruble 4,745,000 Ruble 30 Eylül 2004 
(Moskova)      

 
 2003 



P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� ANON�M ��RKET� 
 
31 ARALIK 2004 TAR�H� �T�BAR�YLE 
ENFLASYONA GÖRE DÜZELT�LM��  
AYRINTILI B�LANÇO D�PNOTLARI (Devamı) 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi� Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 
 

 

�irket Adı ��tirak  
Tutarı 

��tirak 
Oranı 

Dönem Karı  
(Zararı) 

Dönem Net Karı 
(Zararı) 

 
Dönemi 

      
Pimapen Joint Stock Co.  21,449 YTL %100 2,149,000 Ruble 2,149,000 Ruble 30 Eylül 2003 
(Moskova)      

 
Pimapen Joint Stock Company (Moskova) mali tabloları 30 Eylül 2004 ve 2003 tarihleri 
itibariyle SPK standartlarına göre hazırlanmamı� olup, ba�ımsız denetime tabi tutulmamı�tır.  
 
Pimapen Joint Stock Company (Moskova)’nın faaliyet hacminin dü�ük olması nedeniyle 31 
Aralık 2004 ve 2003 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi tutulmamı�tır ve ekli mali tablolarda 
enflasyona göre düzeltilmi� maliyet bedeliyle gösterilmi�tir. 
 

27- ��tirakler ve ba�lı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : Yıl içersinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
A.�.’den 3,538 YTL tutarında bedelsiz hisse senedi elde edilmi�tir.   

 
28- Ta�ınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların de�erleri : Yoktur. 
 
29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden de�erleme tutarları (net) :  SPK'nun XI-

20 Tebli�i uyarınca, yeniden de�erleme de�er artı�ı tutarları, maddi duran varlıkların 
düzeltme i�lemi sırasında, ilgili varlıkların maliyetinden dü�ülmü�tür. 5024 sayılı Kanun 
çerçevesinde, daha önce vergi usul kanununa göre yapılan sabit kıymetlerin ve özel 
maliyetlerin yeniden de�erlenmesi uygulamasına 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren son 
verilmi�tir.  
 
 
 
 
 
 

30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile 
aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve YTL'na dönü�türülme kurları : 
 

 2004 
  

Yabancı Para Tutarı 
De�erleme Kuru 

(YTL) 
 

Tutarı 
    
Bankalar    
Amerikan Doları 919 1.3421 1,233 
Euro 73,641 1.8268 134,527 
    
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar    
Amerikan Doları 13,006 1.3421 17,454 
Euro 1,796,649 1.8268 3,282,118 
    
Kısa Vadeli Finansal Borçlar    
Amerikan Doları 4,000,000 1.3486 5,394,400 
Euro 5,500,000 1.8356 10,095,800 
    
Kısa Vadeli Ticari Borçlar    
Amerikan Doları 3,334,035 1.3486 4,496,280 
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Euro 321,183 1.8356 589,565 
    
Di�er Borç ve Gider Kar�ılıkları    
Amerikan Doları 38,476 1.3486 51,889 
Euro 75,978 1.8356 139,482 
    
Uzun Vadeli Finansal Borçlar    
Amerikan Doları 405,571 1.3486 546,953 
    
Uzun Vadeli Ticari Borçlar    
Euro 199,064 1.8356 365,403 

 
 

 2003 
  

Yabancı Para Tutarı 
De�erleme Kuru 

(YTL) 
 

Tutarı 
    
Bankalar    
Amerikan Doları 341,180 1.3958 542,141 YTL 
Euro 92,584 1.7450 183,926 YTL 
    
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar    
Amerikan Doları  57,032 1.3958 90,625 YTL 
Euro 1,791,827 1.7450 3,559,625 YTL 
    
Kısa Vadeli Finansal Borçlar    
Amerikan Doları 1,500,000 1.4025 2,395,024 YTL 
Euro 2,000,000 1.7534 3,992,344YTL 
    
Kısa Vadeli Ticari Borçlar    
Amerikan Doları 238,200 1.4025 380,329 YTL 
Euro 273,479 1.7534 545,911 YTL 
    
Di�er Borç ve Gider Kar�ılıkları    
Amerikan Doları 8,256 1.4025 13,182 YTL 
Euro 85,253 1.7534 170,179 YTL 
    
Uzun Vadeli Ticari Borçlar    
Euro 287,852 1.7534 574,604 YTL 

 
31- Ortaklar, i�tirakler ve ba�lı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, 

ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle �irket, ortaklarından Enka 
�n�aat lehine di�er grup �irketleriyle birlikte toplam 53,131,908 YTL tutarında kefalet 
mektubu ve 1,826,800 YTL tutarında finans senedi vermi�tir (2003 - 57,530,499 YTL).  

 
32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalı�an personelin ortalama sayısı : Dönem içinde çalı�an 

ortalama aylıklı personel sayısı 88 (2003- 82) ki�i ve saat ücretli personel sayısı ise 46 ki�idir 
(2003-46).  
 

33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve 
anla�ılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan di�er hususlar : 
 

a) Not 13'de detaylı olarak anlatıldı�ı üzere, �irket'in 1997 ile 2000 yılları arasında 
gerçekle�tirdi�i bir kısım aracılı ihracatlarla ilgili olarak KDV ihtilafları bulunmaktadır. 
Bu i�lemlerle ilgili olarak Maliye Bakanlı�ı Dı� Ticaret Vergi Dairesi Ba�kanlı�ı �irket 
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hakkında ihtiyati tahakkuk ve teminat isteme kararı almı�tır. �irket, kıymet takdir bedeli 
20,764,000 YTL olan fabrika tesislerini istenilen 4,482,638 YTL tutar kar�ılı�ında 
teminat göstermi� ve ilgili tapu kaydına fabrika tesisleri üzerinde haciz �erhi 
konulmu�tur.  �irket Yönetimi ihtiyati tahakkuk ve teminat istemine konu olan 
i�lemlerle ilgili olarak, 4811 Sayılı Vergi Barı�ı Kanunu’ndan yararlanmak suretiyle 
vergi aslını ve gecikme zamları tutarının tüm taksitlerini 30 Haziran 2004 tarihi 
itibariyle ödemi�tir. 30 Haziran 2004 tarihinden sonra ek olarak tahakkuk eden 
2,015,726 YTL tutarında vergi aslı ve gecikme zamlarının ilk taksidi olan 335,954 YTL 
tutarı 30 Kasım 2004 tarihi itibariyle ödemi�tir. �irket, kalan tutar olan 1,679,772 YTL 
be� e�it taksit halinde Ekim 2005 tarihine kadar ödeyecektir.   

 

b) 2000 yılı içerisinde Maliye Bakanlı�ı’nın yapmı� oldu�u incelemelerde birçok firmada 
vergi usulsüzlü�ü çıkması üzerine �irket, ihracat taahhütlerini tamamlarken birlikte 
çalı�mı� oldu�u firmaların da sözü geçen olaylara karı�mı� olması ihtimaline binaen söz 
konusu tedarikçi firmalarla ilgili bir ara�tırma yaparak özellikle Vergi Dairelerinden 
olumsuz yanıt alınanlar için pi�manlık beyannamesi vermek suretiyle daha önce indirim 
konusu olan 360,560 YTL tutarındaki KDV’yi 184,231 YTL gecikme zammı ile birlikte 
ödemi�tir.  Tüm bu i�lemler sonucunda da ödemi� oldu�u 360,560 YTL tutarındaki 
geçmi� döneme ait indirilmi� KDV miktarını yine bu alt firmalarla ilgili indirilecek 
KDV tutarı üzerine matrah farkı olarak ilave edip toplam 1,487,157 YTL’nı, 
aktifle�tirerek ili�ikteki mali tablolarda uzun vadeli di�er alacaklar hesabında göstermi� 
ve bu tutar için SPK’nın 4 Ekim 2001 tarih ve OFD/2327 sayılı �irket’in sermaye 
artırımı talebi ile ilgili cevap yazısına istinaden, ihtiyatlılık kavramı gere�i 2001 yılı 
içerisinde kar�ılık ayırmı�tır. �irket,  4811 Sayılı Vergi Barı�ı Kanunu’ndan 
yararlanmak suretiyle vergi aslını ve gecikme zamları tutarını taksitli ödeme planına 
ba�lamasına ra�men ra�men, iz bırakmak amacıyla ilgili tutarı aktifinde takip 
etmektedir. 

 

c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar da�ıtımına ili�kin 11 Mart 2004 tarihli duyurusu 
çerçevesinde; Seri : XI, No : 1 sayılı Tebli� çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre 
düzenlenen mali tablolar ile Seri : XI, No : 20 sayılı Tebli� çerçevesinde enflasyona 
göre düzeltilmi� mali tablolarda yer alan net dönem karı üzerinden net da�ıtılabilir 
karlar tespit edilerek, tarihi maliyetli mali tablolara göre hesaplanan net da�ıtılabilir kar 
ile enflasyona göre düzeltilmi� mali tablolara göre hesaplanan net da�ıtılabilir kar 
rakamından dü�ük olanı esas alınır. Net da�ıtılabilir karın tespitinde, tarihi maliyet 
esasına göre düzenlenen mali tablolar ile enflasyona göre düzeltilmi� mali tablolarda yer 
alan net dönem karından Türk Ticaret Kanunu ve Kurul Düzenlemeleri çerçevesinde 
tarihi maliyet esasına göre hazırlanan tablolar üzerinden hesaplanan I. tertip yasal yedek 
akçe ayrılır. 

 

Ayrıca, SPK’nun 31 Aralık 2003 tarihli ve MSD-10/694-19161 sayılı yazısına istinaden 
XI-20 tebli� hükümleri çerçevesinde mali tabloların enflasyona göre ilk defa 
düzeltilmesinde ortaya çıkan ve ‘Geçmi� Yıl Zararları’ hesabında izlenen birikmi� zarar 
tutarlarının kar da�ıtımında dikkate alınması gerekmekte, söz konusu tutarın, varsa 
dönem karı ve da�ıtılmamı� geçmi� yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla 
ola�anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon 
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muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup 
edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

 

d) SPK hükümleri gere�i �irket tarafından hazırlanan Nakit Akım, Satılan Malın Maliyeti 
ve Kar Da�ıtım Tabloları sırasıyla Ek 1 Ek 2 ve Ek 3’te yer almaktadır.  

 

Yukarıdaki maddelerde yer almayıp, i�letme için belli bir öneme sahip olan muhasebe 
politikaları : Yoktur. 

34- XI-20 Tebli�i ile istenen ek bilgiler : 
 
a) �irket'in 31 Aralık 2004 tarihi 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. 

 
b) Gelir tablosunda ayrıca sınıflanan düzeltme i�lemine tabi tutulan kur farkı gelirlerinin ve kur farkı 

giderlerinin gelir tablosundaki hesaplar bazında dökümü a�a�ıdaki gibidir: 
 

  
  
Di�er faaliyetlerden gelirler ve karlar 438,400 YTL 
Di�er faaliyetlerinden giderler ve zararlar (20,195) YTL  
  
Kur farkı gideri, net 418,205 YTL 

 
Yukarıda dökümü verilen kur farkı gelirlerinin ve kur farkı giderlerinin mali tablolarda net parasal pozisyon 
zararına dahil olması durumunda, net parasal pozisyon karı 329,080 YTL olmaktadır.  

 

Yukarıdaki maddelerde yer almayıp i�letme için belli bir öneme sahip olan muhasebe 
politikaları : Yoktur. 
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1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları :  2,285,119 YTL (2003 - 
3,174,712 YTL)  
 
 
 2004 2003 

2- Dönemin reeskont ve kar�ılık giderleri :  
 

�htilaflı KDV Kar�ılı�ı 1,679,772 YTL 693,438 YTL 
Reeskont Gideri 1,528,074 YTL 637,769 YTL 
Kıdem Tazminatı Kar�ılık Gideri 433,675 YTL 387,963YTL 
�üpheli Alacak Kar�ılı�ı Gideri   412,751 YTL 185,266 YTL 
Kredi Faiz Gider Kar�ılı�ı 299,586 YTL 643,690 YTL 
Bayilere Erken Ödeme Prim Kar�ılı�ı 274,590 YTL 213,249 YTL 
Kambiyo Affı Gider Kar�ılı�ı - 811,389 YTL 
   
 4,628,448 YTL 3,572,764 YTL 

 
 

3- Dönemin tüm finansman giderleri : 
 

 2004 2003 
   
Do�rudan gider yazılanlar 2,248,416 YTL 1,488,548 YTL 
Üretim maliyetine verilenler - - 
Sabit varlıkların maliyetine verilenler  - (*) 
   
 2,248,416 YTL 1,488,548 YTL 

 
(*) Sabit varlıkların maliyetine ilave edilmi� finansman giderleri ilgili varlıkların enflasyona 

göre düzeltilmi� maliyetinden dü�ülmü�tür. 
 

4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, ba�lı ortaklık ve i�tiraklerle ilgili kısmın 
tutarı : Yoktur. 
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5- Ortaklar, ba�lı ortaklıklar, i�tirakler ve grup �irketleriyle yapılan satı� ve alı�lar 
(Toplam tutar içindeki payları %20’yi a�anlar ayrıca gösterilecektir) : 

 
 2004 2003 
 Satı�lar Satı�lar 
Ortaklar   
Enka �n�aat 7,494 YTL 7,709 YTL 
   
 7,494 YTL 7,709 YTL 
   
Ba�lı Ortaklıklar   
Pimapen Joint Stock Company (Moskova) 2,049,656 YTL 1,797,667 YTL 
   
 2,049,656 YTL 1,797,667 YTL 
   
Grup �irketleri   
Susanba� 90,181 YTL - 
Alta� 75,303 YTL - 
Kelebek Mobilya 9,428 YTL - 

   
 174,912 YTL - 

 
 
 2004 2003 
 Alı�lar Alı�lar 
Ortaklar   
Enka �n�aat 3,749 YTL 288 YTL 
   
 3,749 YTL 288 YTL 
   
Grup �irketleri   
Gretsch-Unitas 1,826,022 YTL 1,410,399 YTL 
Enta� 195,262 YTL 374,718 YTL 
Enka Pazarlama  36,711 YTL 37,518 YTL 
Enka Vakfı - 3,866 YTL 
   
 2,057,995 YTL 1,826,501 YTL 

 
 

6- Ortaklar, ba�lı ortaklık, i�tirakler ve grup �irketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, 
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20’yi a�anlar ayrıca gösterilecektir) 
: �irket’in 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap döneminde ortaklar, ba�lı ortaklık ve 
i�tirakler ve grup �irketlerine ödedi�i toplam faiz, kira ve benzeri giderler toplamı 235,721 
YTL, elde etti�i gelir ise 182,406 YTL'dır (2003 - 288 YTL tutarında gider ve 7,709 YTL 
tutarında gelir). 
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7- 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 : 435,929 YTL (2003 - 564,625 YTL). 

 
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan de�i�ikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdi�i artı� (+) veya azalı� (-) : Yoktur. 
 
 

9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipari� maliyeti gibi) ve yöntemleri 
(a�ırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi) : 31 
Aralık 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle ilkmadde ve malzeme ile emtia aylık hareketli 
ortalama maliyet yöntemi, mamuller ise aylık a�ırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılarak 
de�erlendirilmektedir. 

 
10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 31 Aralık 

2004 ve 2003 tarihleri itibariyle, �irket bütün stokları için fiili stok sayımı yapmı�tır.  
 

11- Yurtiçi ve yurtdı�ı satı�lar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 
maddelerin satı�ları ile hizmet satı�larının ayrı ayrı toplamlarının brüt satı�ların yüzde 
yirmisini a�ması halinde bu madde ve hizmetlere ili�kin tutarlar : Yoktur. 

 
12- ��letmenin, varsa, satı�larıyla ilgili te�vik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Yoktur. 
 
13- Önceki döneme ili�kin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların 

tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Yoktur (2003 - Önceki dönem gider ve 
zararlarının 32,130 YTL’lık kısmı geçmi� yıl kredi damga vergisinden, 7,191 YTL tutarındaki 
kısmı ise bayiler vade farkı alaca�ı gelir tahakkuku iptalinden olu�maktadır). 

 
14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek ko�uluyla ; hisse ba�ına (Bin 

YTL nominal de�erdeki bir hisse için) kar ve kar payı oranları : 31 Aralık 2004 tarihinde 
sona eren hesap döneminde net dönem zararı olu�ması sebebiyle hisse ba�ına kar ve kar payı 
tutarı ve oranı hesaplanmamı�tır.  

 
15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, i�letmenin dönem içinde 

gerçekle�tirdi�i mal ve hizmet üretim miktarlarındaki de�i�meler : 
 

  
2004 

 
2003 

De�i�im 
Artı�/(Azalı�) 

    
Profil (Kg) 23,531,979 16,621,100 % 42 

 
 

16- Her bir ana satı� grubu için ayrı ayrı olmak üzere, i�letmenin dönem içinde 
gerçekle�tirdi�i mal ve hizmet satı� miktarlarındaki de�i�meler : 
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2004 

 
2003 

De�i�im 
Artı�/(Azalı�) 

    
Yurtiçi Satı�lar    
Profil (Kg) 17,312,736 12,565,302 % 38 
    
Yurtdı�ı Satı�lar    
Profil (Kg) 6,050,337 3,794,849 % 59 
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         P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� ANON�M ��RKET�                       
31 ARALIK 2004 TAR�H�NDE SONA EREN HESAP DÖNEM�NE A�T  

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT�LM�� 
NAK�T AKIM TABLOSU 

(Para Birimi- 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi� YTL) 
   Cari Dönem  Önceki Donem 

   31.12.2004  31.12.2003 

          
 A DÖNEM BA�I NAK�T MEVCUDU   1,172,995   3,037,695 
          
 B DÖNEM �Ç� NAK�T G�R��LER   82,698,586    62,160,571 
 1- Satı�lardan elde edilen nakit  67,829,254    60,232,649  
  a-Net satı�lar 77,801,211   59,497,261  
  b-Alacaklardaki azalı� (satı�lardan kaynaklanan) -   735,388  
  c-Alacaklardaki artı� (satı�lardan kaynaklanan) (-) (9,971,957)   -  
 2- Di�er faaliyetlerden gelirler ve karlardan        
  dolayı sa�lanan nakit 682,997  1,599,052 
 3- Ola�anüstü gelir ve karlardan sa�lanan    
  nakit 88,009  328,870 
 4- Kısa vadeli borçlardaki artı�(alımlarla ilgili olmayan) 13,030,811  - 
  a-Menkul kıymet ihraçlarından -   -  
  b-Di�er artı�lar 13,030,811    
 5- Uzun vadeli borçlardaki artı�(alımlarla ilgili olmayan) 423,847  - 
  (alımlarla ilgili olmayan)    
  a-Menkul kıymet ihraçlarından -   -  
  b-Di�er artı�lar 423,847   -  
 6- Sermaye artırımından sa�lanan nakit   - 
 7- Di�er nakit giri�leri  643,668   
 C DÖNEM �Ç� NAK�T ÇIKI�LARI 83,598,407  64,025,271 
 1- Maliyetlerden sa�lanan nakit çıkı�ları 62,167,701  42,943,075 
  a-Satı�ların maliyeti 63,641,895   45,561,041  
  b-Stoklardaki artı� 6,023,915   1,164,167  
  c-Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalı� 2,751,546   -  
  d-Borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artı� (-) (5,615,032)   (769,752)  
  e-Amortisman ve kar�ılıklar gibi nakit      
    çıkı�ı gerektirmeyen giderler (-) (4,634,623)   (3,012,381)  
  f-Stoklardaki azalı� (-)   -  
 2- Faaliyet giderlerinden dolayı nakit çıkı�ı 10,208,972  8,993,844 
  a-Ara�tırma ve geli�tirme giderleri   -  
  b-Pazarlama, satı� ve da�ıtım giderleri 5,650,604   5,585,174  
  c-Genel yönetim giderleri 3,792,487   2,602,354  
  d-Nakit giri�i gerektirmeyen gelirler  765,881   806,316  
 3- Di�er faaliyetlerden giderler ve zararlardan    
  dolayı nakit çıkı�ı 240,185  222,547 
  a-Di�er faaliyetlerle ilgili giderler ve zararlar 240,185   222,547  
  b-Nakit çıkı�ı gerektirmeyen giderler ve    
    zararlar (-) -    
 4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkı�ı 1,948,830  844,858 
 5- Ola�anüstü gider ve zararlardan dolayı    
  nakit çıkı�ı 426,647  36,595 
  a-Ola�anüstü giderler ve zararlar 2,106,419   1,576,212  
  b-Nakit çıkı�ı gerektirmeyen giderler ve zararları (-) (1,679,772)   (1,539,617)  
 6- Duran varlık yatırımı nedeniyle nakit çıkı�ı 4,305,201  2,141,266 
 7- Kısa vadeli borçların anapara ödemeleri 1,996,172  3,703,330 
  (alımlarla ilgili olmayan)    
  a-Menkul kıymetler anapara ödemeleri -   -  
  b-Di�er ödemeler 1,996,172   3,703,330  
 8- Uzun vadeli borçların anapara ödemeleri -  2,220,225 
  (alımlarla ilgili olmayan)    
  a-Menkul kıymetler anapara ödemeleri -   -  
  b-Di�er ödemeler   2,220,225  
 9- Ödenen vergi ve benzerleri 790,788  - 
 10- Ödenen temettüler -   - 
 11- Di�er nakit çıkı�ları 1,513,911  2,919,531 
   -    
 D DÖNEM SONU NAK�T MEVCUDU   273,174    1,172,995 
 E NAK�T ARTI� veya (AZALI�I)   (899,821)   (1,864,700)
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     S�LMEY�N 1.1384 EK 2
       

 P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� ANON�M ��RKET�  
 31 ARALIK 2004 TAR�H�NDE SONA EREN HESAP DÖNEM�NE A�T  

 ENFLASYONA GÖRE DÜZELT�LM�� SATI�LARIN MAL�YET� TABLOSU  
               (Para Birimi - 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi� YTL)  
       
       
       
      
      
    Cari Dönem  Önceki Donem 
    31.12.2004  31.12.2003 
       
  ÜRET�M MAL�YETLER�      
       
 A-   Direkt �lk Madde Malzeme Giderleri  38,303,566 24,844,101
 B-   Direkt ��çilik Giderleri  1,524,887 1,682,323
 C-   Genel Üretim Giderleri  11,812,312 8,222,832
 D-   Yarı Mamül Kullanımı  -  -
    
  ÜRET�LEN MAMUL MAL�YETLER�  51,640,765  34,749,256
    
 E-   Mamul Stoklarında De�i�im  (482,000)  (318,314)
 1-  Dönem Ba�ı Stok (+)  2,408,923  2,090,609
 2-  Dönem Sonu Stok (-)  (2,890,923) (2,408,923)
    
 I-  SATILAN MAMUL MAL�YET� 51,158,765  34,430,942
    
  T�CAR� FAAL�YET   
    
 A-   Dönem Ba�ı Ticari Mallar Stoku (+)  928,400  1,018,990
 B-   Dönem �çi Alı�lar (+) 12,612,614  11,039,509
 C-   Dönem Sonu Stok (-) (1,057,884)  (928,400)
    
 II-  SATILAN T�CAR� MALLAR MAL�YET� 12,483,130  11,130,099
    
 III-  SATILAN H�ZMET MAL�YET� -  -
    
  SATI�LARIN MAL�YET� (I+II+III)   63,641,895  45,561,041



 

 

            
           EK 3

 P�MA� PLAST�K �N�AAT MALZEMELER� ANON�M ��RKET�  
 31 ARALIK 2004 TAR�H�NDE SONA EREN HESAP DÖNEM�NE A�T  

ENFLASYONA GÖRE DÜZELT�LM�� 
 KAR DA�ITIM TABLOSU  

(Para Birimi- 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmi� YTL) 
            
      Cari Dönem  Önceki Dönem  
      31.12.2004  31.12.2003   
            
A- DÖNEM KARININ (ZARARININ) DA�ITIMI        
            
  1- Dönem Karı (Zararı) (*)   803,086   3,028,654
  2- Geçmi� Yıllar Zararları (**)   (58,014,059)   (60,533,835)
  3- Ödenecek Vergiler   (1,121,101)   (508,878)
  a) Kurumlar Vergisi  (1,121,101)   (78,744)  
  b) Gelir Vergisi Kesintisi  -   (390,870)  
  c) Di�er Vergi ve Benzerleri  -   (39,264)  
         
  4- Birinci Tertip Yasal Yedek  -   - 
         
  NET DA�ITILAB�L�R DÖNEM KARI (ZARARI) -  - 
         
  5- Ortaklara Birinci Temettü     
  a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine  -   - 
  b) �mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  -   - 
  6- Memur ve ��çilere Temettü  -   -
  7- Yönetim Kuruluna Temettü  -   -
  8- Ortaklara �kinci Temettü  -   -
  a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine  -   - 
  b) �mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  -   - 
  9- �kinci Tertip Yasal Yedek  -   - 
 10- Statü Yedekleri   -   - 
 11- Özel Yedekler   -   - 
         
  OLA�ANÜSTÜ YEDEK  -    
         
B- YEDEKLERDEN DA�ITIM  -    
         
 1- Ortaklara Pay   -  - 
  a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine  -    
  b) �mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  -    
 2- Memur ve ��çilere Pay  -  - 
 3- Yönetim Kuruluna Pay  -  - 
         
C- H�SSE BA�INA KAR (TL/%)  -   -
         
    a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)  -    
    b) �mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)  -    
         
D- H�SSE BA�INA KAR PAYI (TL/%)  -   -
         
    a) Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)  -   - 
    b) �mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)  -   - 
          
           
  (*) Dönem karı, net parasal pozisyon zararının eklenmesinden  sonraki vergi öncesi tutarı ifade etmektedir 
  (**) Bakınız Bilanço dipnot 33 (c)       
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


