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SORUMLULUK SAH‹B‹ B‹R ÜRET‹C‹ OLARAK KARTONSAN,
DO⁄AYA OLAN SAYGISINI ÜRET‹M AﬁAMASINDA MÜMKÜN
OLAN EN YÜKSEK M‹KTARDA ATIK KA⁄IT KULLANARAK
‹SPATLAMAKTADIR.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. 19 Mart 2009 Tarihli
Ola¤an Genel Kurul Gündemi
1. Aç›l›ﬂ, Baﬂkanl›k Divan› seçimi ve Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n
Baﬂkanl›k Divan›’nca imzalanmas› hususunda yetki verilmesi,
2. 2008 Y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu, Denetçiler
ve Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetleme Kuruluﬂu raporlar›n›n okunmas›,
görüﬂülmesi, onaylanmas› ve y›l içerisinde yap›lan ba¤›ﬂlar hakk›nda
bilgi verilmesi,
3. 2008 Y›l› Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmas›, görüﬂülmesi ve
onaylanmas›,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ﬁirket’in 2008 y›l›
faaliyetlerinden dolay› ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu’nca haz›rlanan 2008 y›l› Kâr Da¤›t›m Önerisinin
okunmas›, öneri üzerinde varsa de¤iﬂiklik tekliflerinin görüﬂülmesi,
onaylanmas› veya de¤iﬂtirilecek ﬂekilde kabulü yahut reddi ve kâr
da¤›t›m tarihinin tespiti,
6. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Gere¤ince 2009 ve ‹zleyen Y›llara ‹liﬂkin
Kâr Da¤›t›m Politikas› Hakk›nda Genel Kurula Bilgi Verilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve onaylanmas›,
8. Görev süreleri sona ermiﬂ olan Denetçilerin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
10. ﬁirket’in 2009 Y›l› Mali Tablo Ve Raporlar›n›n 2499 Say›l› Sermaye
Piyasas› Kanunu Uyar›nca Denetimi ‹çin Yönetim Kurulu Taraf›ndan
Seçilmiﬂ Bulunan Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluﬂu’nun Onaylanmas›
11. ‹liﬂkili Taraflarla Yürütülecek ‹ﬂlemlerle ‹lgili Olarak Yönetim Kurulu
Taraf›ndan De¤erleme Kuruluﬂuna Haz›rlat›lan De¤erleme Raporunun
Özeti ile ‹lgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, ﬁirket’in faaliyet konusuna giren iﬂleri
bizzat veya baﬂkalar› ad›na yapmalar›, bu tür iﬂleri yapan ﬂirketlere
ortak olabilmeleri ve di¤er iﬂlemleri yapabilmeleri konusunda, Türk
Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyar›nca izin verilmesi.

‹ﬂini sorumlulukla yürüten lider üretici
1970 y›l›nda kurulan Kartonsan, üretim kapasitesi aç›s›ndan
Türkiye’nin lider Avrupa’n›n ise alt›nc› büyük kuﬂeli karton
üreticisidir.
2008 y›l› verilerine göre Kartonsan Türkiye kuﬂeli karton
pazar›nda %37’lik pazar pay› ile lider konumdad›r. ‹hracat›n
Kartonsan’›n toplam sat›ﬂlar›ndaki pay› ise %29 olmuﬂtur.
Kartonsan Türkiye ve ihraç pazarlar›nda yaﬂayan milyonlarca
tüketicinin günlük yaﬂam›nda ürünleriyle yer edinmiﬂtir.
Kartonsan, sürekli yükselen kalite standartlar› ve artan üretim
kapasitesiyle dikkat çekmektedir.
Kartonsan ülkemizde “ilk” olman›n bilinciyle hareket eden,
iﬂini sorumlulukla yürüten ve öncü kimli¤ini her zaman koruyan
bir üreticidir.
Sürdürülebilirli¤i günlük iﬂinin temel bir parças› olarak
gören bir ﬂirket
Sürdürülebilir geliﬂme, Kartonsan’›n iﬂlevleri içinde temel bir
ö¤edir. Kartonsan sürdürülebilirli¤i uzun vadeli kârl›l›¤›n anahtar›
ve ayn› zamanda paydaﬂ kitlesine de¤er üretmenin yegâne
arac› olarak görür.

Ülke ekonomisine sürekli katma de¤er yaratan Kartonsan,
pazar taleplerini en etkin biçimde karﬂ›laman›n ötesinde, sahip
oldu¤u yönetim sistemleriyle de örnek bir ﬂirkettir. ﬁirket’in
tüm faaliyetleri Kartonsan Entegre Yönetim Sistemi kapsam›nda
yürütülmektedir.
Çevreyi sosyal sorumlulu¤unun önemli bir bileﬂeni olarak
alg›layan bir kurum
Çevreyi koruma ve çevreye sayg› Kartonsan’›n ekonomik ve
ticari faaliyet döngüsünde kilit de¤ere sahip iki kavramd›r.
Sorumluluk sahibi bir üretici olarak Kartonsan, do¤aya olan
sayg›s›n› üretim aﬂamas›nda mümkün olan en yüksek miktarda
at›k ka¤›t kullanarak ispatlamaktad›r.
Çevre bilincinin Kartonsan’daki di¤er önemli göstergesi, kendi
üretti¤i enerjiyi kullanmas›d›r.
Gelecek nesiller için yat›r›m yapan bir kurumsal vatandaﬂ
Kartonsan toplumsal yap›n›n sürdürülebilirli¤inin gelecek
nesillerin refah› anlam›nda önem taﬂ›d›¤›na inan›r.
Bu felsefeden hareket eden Kartonsan içinde faaliyet gösterdi¤i
toplumun gelece¤ine yat›r›m yapan ve en baﬂta e¤itim alan›
olmak üzere yaratt›¤› katma de¤eri geniﬂ anlamda tüm
paydaﬂlar›yla paylaﬂan bir kurumsal vatandaﬂt›r.

Kartonsan’›n uzun vadeli büyüme yol haritas›n› belirleyen en
önemli etkenler; teknoloji, uzmanl›k ve deneyim ile desteklenen
üretim gücü, güçlü kurumsal yetkinlikleri ve yetiﬂkin insan
kayna¤›d›r.
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TÜRK‹YE, KARTONSAN’IN 1970 YILINDA ÜRET‹ME GEÇMES‹YLE YERL‹ KUﬁEL‹
KARTONLA TANIﬁIR. KARTONSAN 38 YIL SONRA BUGÜN AVRUPA’NIN ALTINCI
BÜYÜK ÜRET‹C‹S‹ KONUMUNDADIR.
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KARTONSAN’IN ANA ÜRÜNLER‹ GER‹ DÖNÜﬁTÜRÜLMÜﬁ KA⁄ITTAN ÜRET‹LEN VE
SEKTÖRDE “DUBLEKS (GD)” VE “TR‹PLEKS (GT)” OLARAK B‹L‹NEN KUﬁEL‹
KARTONLARDIR.

Kartonsan ürün gam› ve özellikleri
Kartonsan ürün gam› ve özellikleri aﬂa¤›da k›saca özetlenmiﬂtir.
(Detay bilgi için lütfen bak›n›z: www.kartonsan.com.tr)
EKOPRINT
Ekonomik bir karton türü olan Ekoprint, mat kuﬂeli ve arka
yüzü gri olan bir üründür. Bu ürünün ana kullan›m alanlar› çok
iyi bask› ve laklama gerektirmeyen kutu uygulamalar›d›r.

EXPRINT
Her türlü ambalaj ve detayl› grafik iﬂleri için yüksek performansl›,
çok katl› kuﬂeli bir karton olan Exprint’in yap›s› itibariyle pliyaj
kabiliyeti yüksektir. Daha az mürekkeple parlak bir bask› ve iyi
bir laklanabilirlik sa¤layan bu ürünlerin arka yüzü gri renkte
olup, üst yüzeye son kat olarak blade kuﬂe uygulamas›
yap›lm›ﬂt›r.
Gramajlar›: 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m2

Gramajlar›: 300, 350, 400 gr/m2
NORMPRINT
Ambalaj iﬂlerinde yüksek performans gösteren bu ürün,
daha az mürekkeple parlak bir bask› ve iyi bir laklanabilirlik
sa¤layabilmektedir. Arka yüzü gri olan Normprint ürünleri,
üst yüzeyine son kat olarak blade kuﬂe uygulamas› yap›lm›ﬂ
çok katl› kuﬂeli kartonlard›r.

LUXTRIPLEX
Özel gün kartlar›, reklam amaçl› detayl› grafik bask› ve her
türlü ambalaj için tercih edilen, arka yüzü beyaz, üst yüzeye
son kat olarak blade kuﬂe uygulamas› yap›lm›ﬂ çok katl› bir
kuﬂeli kartondur. Yap›s› itibariyle pliyaj kabiliyeti yüksek olan
bu ürün daha az mürekkeple parlak bir bask› ve iyi bir
laklanabilirlik özelli¤ine sahiptir.

Gramajlar›: 225, 300, 350, 400, 450 gr/m2

Gramajlar›: 225, 250, 300, 350, 400, 450 gr/m2

Toplam Tesis Alan›
Toplam alan: 438.660 m2
Kapal› alan: 96.008 m2

Toplam Elektrik Enerjisi
Üretim Kapasitesi
Günlük: 480.000 KWs/gün
Y›ll›k: 130 milyon KWs/y›l

Kuﬂeli Karton Üretim Hatlar›
ve Günlük Kapasiteleri
KM1: 150 ton/gün
KM2: 350 ton/gün

Taﬂlama Kapasitesi
2.650 m2/y›l

Ar›tma Tesisi
Kapasite: 5.000 m3/gün
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KARTONSAN P‹YASALARDAK‹ DE⁄‹ﬁ‹ME PROAKT‹F CEVAP VERME YETK‹NL‹⁄‹,
GÜÇLÜ MAL‹ YAPISI VE OPERASYONEL VER‹ML‹L‹⁄‹YLE B‹R KEZ DAHA KÂRLI B‹R
FAAL‹YET YILINI GER‹DE BIRAKMIﬁTIR.

F‹NANSAL GÖSTERGELER (bin TL)

2007

2008

121.361

127.333

Toplam ‹hracat

41.216

41.961

Toplam Aktifler

185.409

169.047

14.103

14.558

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

5,96

5,16

‹mtiyazl› (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine

5,96

5,16

Toplam Net Sat›ﬂlar

Net Kâr

H‹SSE BAﬁINA KÂR (Konsolide) (1 TL Nominal Bedelli Hisse ‹çin)

Toplam Net Sat›ﬂlar
(bin TL)

121.361

07

127.333

Toplam ‹hracat
(bin TL)
41.216

41.961

Toplam Aktifler
(bin TL)
185.409
169.047

08
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Net Kâr
(bin TL)

14.103

07

14.558
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2008 YILINDA KARTONSAN'IN BRÜT KÂR MARJI %17 OLURKEN, KONSOL‹DE NET
KÂR 14,6 M‹LYON TL OLARAK KAYDED‹LM‹ﬁT‹R. ÖZKAYNAK KÂRLILI⁄I %12, AKT‹F
KÂRLILI⁄I %9 VE 1 TL NOM‹NAL BEDELL‹ H‹SSE BAﬁINA KONSOL‹DE KÂR ‹SE 5,16
TL OLARAK GERÇEKLEﬁM‹ﬁT‹R.

L‹K‹D‹TE ORANLARI (%)

2007

2008

Cari Oran

3,30

4,69

Asit Test Oran›

2,41

2,54

Nakit Oran

1,36

0,95

Vergi Öncesi Kâr/Net Sat›ﬂlar

14

14

Vergi Öncesi Kâr/Özkaynaklar

11

12

Toplam Borçlar/Özkaynaklar

24

14

K›sa Vadeli Borçla/Özkaynaklar

21

11

3

3

KÂRLILIK ORANLARI (%)

F‹NANSAL YAPI ORANLARI (%)

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynaklar

Toplam Net Sat›ﬂlar

Net Kâr

Kartonsan’›n toplam net sat›ﬂlar› 2008 y›l›nda %4,9
art›ﬂ ile 127.333 bin TL’ye ulaﬂm›ﬂt›r. ﬁirket’in toplam
do¤rudan ve dolayl› ihracat› ise 41.961 bin TL olarak
kaydedilmiﬂtir.

Kartonsan’›n net kâr› 2008 y›l›nda 14.558 bin TL’ye
ulaﬂ›rken art›ﬂ oran› %3,2 olmuﬂtur.

Kartonsan hisse senetleri ‹MKB’de “KARTN” sembolü ile iﬂlem görmektedir.
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DE⁄ERL‹ ORTAKLARIMIZ, MÜﬁTER‹LER‹M‹Z VE ÇALIﬁANLARIMIZ,
2008 DÜNYA VE TÜRK‹YE ‹Ç‹N ÖZEL B‹R YIL OLMUﬁTUR: DÜNYA EKONOM‹S‹
YAKIN TAR‹H‹N EN ﬁ‹DDETL‹ EKONOM‹K KR‹Z‹N‹ YAﬁARKEN, ÜLKEM‹Z
EKONOM‹K GÖSTERGELER‹N‹N GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R OLDU⁄U B‹R
DÖNEMDE KÜRESEL KR‹ZLE KARﬁILAﬁMIﬁTIR.
KÜRESEL EKONOM‹K ORTAM DARALMA ‹ﬁARETLER‹N‹ 2007 YILINDA VERMEYE
BAﬁLAMIﬁTIR. ABD EKONOM‹S‹N‹N DURGUNLU⁄A G‹RECE⁄‹ YÖNÜNDEK‹
GÜÇLÜ S‹NYALLER RESM‹ OTOR‹TELER‹N AÇIKLAMALARINDAN VE P‹YASA
VER‹LER‹NDEN KOLAYLIKLA OKUNURKEN, KONUT ‹NﬁASI VE F‹NANSMANI
SEKTÖRLER‹N‹N GÜÇLÜKLERLE KARﬁI KARﬁIYA KALMASI KR‹Z‹ TET‹KLEYEN
EN ÖNEML‹ ETKEN OLMUﬁTUR.
2008 YILININ YAZ AYLARINDAN ‹T‹BAREN SIKLAﬁMAYA BAﬁLAYAN KR‹Z‹N
ﬁOK DALGALARI EYLÜL AYINDA Z‹RVE YAPMIﬁ; DÜNYANIN EN PREST‹JL‹
YATIRIM BANKALARINDAN B‹R‹N‹N ‹FLASINI AÇIKLAMASIYLA BERABER KR‹Z
HIZLA D‹⁄ER GEL‹ﬁM‹ﬁ EKONOM‹LERE BULAﬁMIﬁ VE KÜRESEL BOYUT
KAZANMIﬁTIR.
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PARAMETRELER‹N HIZLA DE⁄‹ﬁT‹⁄‹ VE REKABET‹N ÇOK KESK‹N OLDU⁄U
DURGUNLUK SÜREC‹NDE MAL‹ YAPILARI GÜÇLÜ, ÜRET‹MLER‹ KAL‹TEL‹
VE LOJ‹ST‹K AVANTAJLARA SAH‹P ÜRET‹C‹LER KONUMLARINI ‹LER‹YE
TAﬁIYAB‹LECEK VE BU MÜCADELEDEN PAZAR PAYI KAZANARAK
ÇIKAB‹LECEKLERD‹R.

‹stihdamda daralma, uluslararas› ticaretin önemli oranda
düﬂmesi ve tüketici güveninin hemen her ülkede gerilemesi,
durgunlu¤u global bir gündeme dönüﬂtürmüﬂtür. 2009 y›l›na
girildi¤inde ABD ve AB ekonomisinin durgunlukta oldu¤u
görülmektedir.
Dünya ekonomisinin 10 y›ld›r sergiledi¤i canl› büyüme
performans›n›n yavaﬂlayaca¤› yönündeki tahminler do¤ru
ç›km›ﬂt›r. Baﬂta IMF olmak üzere tüm uluslararas› kuruluﬂlar,
2009 y›l› global büyüme h›z›n›n önemli oranda düﬂece¤i
görüﬂünde birleﬂmektedirler. Di¤er taraftan ABD ekonomisinin
içine girdi¤i durgunluk sürecinin 2009 y›l› boyunca tüm dünyay›
etkileyece¤i bir gerçektir.
Yükselen piyasalar bu süreçten farkl› ölçeklerde etkilenmeye
baﬂlam›ﬂlard›r. Do¤u Avrupa ekonomileri küresel finans
krizinden ciddi oranda etkilenirken, Çin, Hindistan ve Türkiye
gibi geliﬂmekte olan pazarlar›n krizden etkilenme derecesi ilk
etapta s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Gerek yabanc› kaynak, gerekse d›ﬂ
sat›m eksenlerinde geliﬂmiﬂ ekonomilere büyük oranda
ba¤›ml›l›k gösteren geliﬂmekte olan ekonomilerin 2009 y›l›nda
yavaﬂlamas› ve hatta bir bölümünün negatif büyüme
kaydetmesi kaç›n›lmazd›r.
Krizin kökleri kurumsal düzenleme sorunlar›na
dayanmaktad›r.
Son 20 y›lda geleneksel ticari bankac›l›k faaliyetleri tüm dünyada
yat›r›m bankac›l›¤›na k›yasla çok daha fazla düzenlenmiﬂ
bulunmaktad›r. Banka d›ﬂ› mali sektör faaliyetleri ise ayn›
dönemde büyük oranda serbestleﬂme yaﬂam›ﬂ, bu süreç krizin
dinamiklerini haz›rlam›ﬂt›r. Zaman içinde kârl›l›klar›n› yükseltmek
isteyen global ticari bankalar›n riskli türev ürünlere yöneldikleri
görülmüﬂ; bu ürünlerin tüm dünyada yayg›nl›kla kullan›lmas›,
hedge fonlar›n aﬂ›r› derecede büyümesi, menkul k›ymete
dönüﬂtürme ve finansal kald›rac›n yo¤un olarak kullan›m›, krizin
nedenlerini oluﬂturmuﬂtur.
Krizin en temel özelli¤i ise h›zl› bulaﬂ›c› niteli¤i olmuﬂtur.
2007-2008 süreci, devletlerin küresel ekonomik yap›y› daha
çok kontrol etmelerinin gere¤ini aç›k olarak ortaya koymuﬂtur.

Türkiye’de reel kesim krizin etkilerini 2009 y›l›nda güçlü
bir ﬂekilde hissetmeye baﬂlam›ﬂt›r.
2001 krizinden sonra yap›lanan ülkemiz finansal hizmet sektörü
global krizi güçlü bir konumda karﬂ›larken, reel kesim krizden
en çok etkilenen kesim olmuﬂtur. Üretim, istihdam ve ticaret
istatistikleri aﬂa¤› yönlü hareket ederek son sekiz y›l›n en kötü
tablosunu ortaya ç›karm›ﬂt›r. Dikkate almam›z gereken bir
di¤er konu iç talebin azalan ihracat›n yerini alacak güçte olmad›¤›
gerçe¤idir. Kriz bu kez hem iç hem d›ﬂ pazar› ayn› anda etkilemiﬂ
durumdad›r ve bu durum üretici sektörler aç›s›ndan en büyük
açmaz konumundad›r.
2009 y›l›ndaki beklentilerimiz, özellikle yerel seçimlerden sonra
ekonomik krizin olumsuz etkilerinin daha çok hissedilece¤i
ﬂeklindedir. Bu durgunluk ortam›nda önceki krizlerin aksine
enflasyon oran›nda bir art›ﬂ beklenmemektedir. Fakat bu
beklenti, de¤erli mal ve enerji fiyatlar›n›n artmayaca¤›
varsay›m›na dayanmaktad›r. Artan enerji fiyatlar›, yavaﬂlayan
yabanc› sermaye giriﬂi de ödemeler dengesinde ciddi sorunlar
yaratabilecektir.
Kuﬂeli karton sektörü de krizden etkilenmiﬂtir.
Tüketici faaliyetinde görülen daralma dünyan›n hemen her
yerinde talep azalmas› olarak ortaya ç›km›ﬂ, bu durum faaliyet
gösterdi¤imiz kuﬂeli karton sektörünü de etkilemiﬂtir.
2008 y›l›n›n maliyet koﬂullar›, sektörümüzü dünya çap›nda
etkileyen bir di¤er önemli unsur olurken özellikle Do¤u
Avrupa’da bir k›s›m orta ve küçük ölçekli üreticinin pazar d›ﬂ›na
ç›kt›¤› ve üretimlerini durdurdu¤u gözlenmiﬂtir. Uzak Do¤u
kökenli mallar›n ülkemiz pazar›ndaki varl›¤› göreceli olarak
düﬂerken Avrupal› üreticilerin Türkiye pazar›na yönelik agresif
pazarlama yaklaﬂ›mlar› yo¤unlaﬂm›ﬂ ve sonuç olarak rekabet
daha çok artm›ﬂt›r.
Sektörümüzün önünde dikkatle izlenmesi gereken bir süreç
bulunmaktad›r. Parametrelerin h›zla de¤iﬂti¤i ve rekabetin çok
keskin oldu¤u durgunluk sürecinde mali yap›lar› güçlü, üretimleri
kaliteli ve lojistik avantajlara sahip üreticiler konumlar›n› ileriye
taﬂ›yabilecek ve bu mücadeleden pazar pay› kazanarak
ç›kabileceklerdir.
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YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI’NIN MESAJI

TÜRK‹YE'Y‹ YERL‹ KUﬁEL‹ KARTONA KAVUﬁTURAN KARTONSAN BUGÜNE
KADAR ATTI⁄I ADIMLARIN SEKTÖRÜN TRENDLER‹N‹ BEL‹RLED‹⁄‹N‹N
B‹L‹NC‹NDED‹R. KARTONSAN ÖRNEK B‹R ÜRET‹C‹, ET‹K DE⁄ERLERE SIKICA
BA⁄LI B‹R TÜCCAR VE SOSYAL SORUMLULUKLARINI YER‹NE GET‹RME ÇABASI
‹Ç‹NDE OLAN KURUMSAL B‹R VATANDAﬁTIR.

Kartonsan lider ve sorumluluk sahibi bir üretici olarak
yoluna devam etmektedir.
ﬁirketimiz 2008 küresel finans krizinin yaﬂand›¤› bir süreçte
baﬂar›l› performans›n› sürdürebilmiﬂ, iç pazarda oldu¤u kadar
d›ﬂ pazarlarda da konumunu pekiﬂtirebilmiﬂtir.

Stratejik yat›r›m plan›m›z kapsam›nda yürüttü¤ümüz kapasite
art›r›m› projemiz Kartonsan’›n üretim gücünü pekiﬂtirecektir.
30 milyon TL’ye mal olmas›n› öngördü¤ümüz bu yat›r›m›m›z
y›ll›k kapasitemizi 25 bin ton art›racak ve stratejik bir ürün olan
kuﬂeli karton pazar›ndaki bölgesel iddiam›z› daha güçlü k›lacakt›r.

Köklü kurumsal kimli¤imiz, üstün üretim gücümüz, sa¤l›kl›
mali yap›m›z, yüksek kalite standartlar›m›z, topluma ve çevreye
karﬂ› sorumlulu¤umuz, etik iﬂ ilkelerine ba¤l›l›¤›m›z, ekonomiye
ve topluma sürekli de¤er yaratmam›z ve bunu sürdürülebilir
bir strateji kapsam›nda gerçekleﬂtirmemiz Kartonsan’›n büyüme
güç odaklar›n› oluﬂturmuﬂtur.

2009 ve sonras›nda d›ﬂ pazarlardaki varl›¤›m›z›n da büyüyece¤ini
öngörüyoruz. ‹hracata yönelik pazarlama faaliyetlerimiz son
y›llarda yo¤unluk kazanm›ﬂ olup somut sonuçlar› elde edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Kartonsan, sahip oldu¤u üstün stratejik konumuyla,
maliyet bask›lar› sonucunda pazardan ç›kmak zorunda kalan
bölgesel bir k›s›m üreticinin yerini doldurmaya en büyük adayd›r.

Türkiye’yi yerli kuﬂeli kartona kavuﬂturan Kartonsan bugüne
kadar att›¤› ad›mlar›n sektörün trendlerini belirledi¤inin
bilincindedir. Kartonsan örnek bir üretici, etik de¤erlere s›k›ca
ba¤l› bir tüccar ve sosyal sorumluluklar›n› yerine getirme çabas›
içinde olan kurumsal bir vatandaﬂt›r.

Güçlüyüz ve ileriye kararl›l›kla bak›yoruz.
Yetkin insan kayna¤›m›z, güvenle özdeﬂ markam›z ve
ürünümüzün uluslararas› kabul görmüﬂ yüksek kalitesi yo¤un
rekabeti bir avantaja dönüﬂtürmemizi sa¤layacak en önemli
unsurlard›r.

‹ﬂ güvenli¤ine, çal›ﬂma ﬂartlar›na verdi¤imiz önem ve bu
alanlarda sa¤lam›ﬂ oldu¤umuz yüksek standart bizi iﬂ
dünyas›nda seçkinleﬂtirirken çevreye verilen zarar› en aza
indiren üretim süreçlerimiz, yüksek at›k ka¤›t kullan›m oran›m›z,
verimli enerji kullan›m›m›z ve at›k filtrasyonu alan›ndaki
çal›ﬂmalar bizi gururland›rmaktad›r.

Kartonsan üretmeye ve paylaﬂmaya devam edecektir.
Paydaﬂlar›m›z›n deste¤iyle Kartonsan güçlü bir marka,
Türkiye’de lider, dünyada kaliteli ürün ve hizmet anlay›ﬂ›yla
tercih edilen bir üretici olmaya devam edecektir.
Sayg›lar›mla,

Gelece¤e ait öngörülerimiz olumludur.
Küresel krizin 2009 y›l›nda ülkemizi ve sektörümüzü etkileyece¤i
aç›k bir gerçek olmakla beraber gelece¤e dair öngörülerimiz
olumludur. Kuﬂeli karton sektörünün 2009 y›l›n›n son
çeyre¤inden itibaren dünya çap›nda tekrar ivme kazanaca¤›n›
ve büyüme e¤ilimine geri dönece¤ini tahmin ediyoruz.
Kartonsan bu süreçte güçlü piyasa konumunu, co¤rafyas›n›n
sundu¤u d›ﬂ sat›m olanaklar›n› en iyi ﬂekilde kullanarak ve iç
pazardaki liderli¤ini dengeleyerek sürdürmeye kararl›d›r.
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S. Ercan GÜLÇUR
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yönetim Kurulu

Sinan Ercan Gülçur

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Prof. Dr. Ünal Bozkurt

Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

Dr. Oktay Duran

Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

Asl› Balk›r

Yönetim Kurulu Üyesi

Bihlun Tamayl›gil

Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Saka

Yönetim Kurulu Üyesi

Babür Gökçek

Yönetim Kurulu Üyesi

ﬁener Canpolat

Yönetim Kurulu Üyesi

Canan Tomaso¤lu

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Talu Uray

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Haluk ‹ber

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard›mc›s›

Süleyman Kaya

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard›mc›s›

Denetçiler

Hakan Hasan Ar›
Süleyman Berat Akerman
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DE⁄ERL‹ ‹ﬁ ORTAKLARIMIZ, SEVG‹L‹ MESA‹ ARKADAﬁLARIM
GLOBAL EKONOM‹ 1930’LARDAN BU YANA YAﬁANAN EN BÜYÜK KR‹ZE
SAHNE OLURKEN, KARTONSAN ÜRET‹M‹N‹, DIﬁ SATIMINI, ‹ﬁ HACM‹N‹ VE
‹ST‹HDAMINI ‹ST‹KRARLI B‹R ﬁEK‹LDE GEL‹ﬁT‹RMEY‹ BAﬁARMIﬁTIR.
KARTONSAN P‹YASALARDAK‹ DE⁄‹ﬁ‹ME PROAKT‹F CEVAP VERME YETK‹NL‹⁄‹,
GÜÇLÜ MAL‹ YAPISI VE OPERASYONEL VER‹ML‹L‹⁄‹YLE B‹R KEZ DAHA KÂRLI
B‹R FAAL‹YET YILINI GER‹DE BIRAKMIﬁTIR.
BRÜT ÜRET‹M‹N 146.700 TON OLARAK GERÇEKLEﬁT‹⁄‹ 2008 YILINDA
KARTONSAN PAZAR PAYINI 2 PUAN ARTIRARAK %37’YE YÜKSELTM‹ﬁT‹R.
AVRUPA’NIN 6’NCI BÜYÜK KUﬁEL‹ KARTON ÜRET‹C‹S‹ OLAN ﬁ‹RKET‹M‹Z
TÜRK‹YE’DE KUﬁEL‹ KARTON SEKTÖRÜNDEK‹ L‹DERL‹⁄‹N‹ AÇIK FARK ‹LE
SÜRDÜRMÜﬁTÜR.
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ﬁ‹RKET‹M‹Z 2008 YILINDA DA ÜRET‹M KAPAS‹TES‹N‹ EN YÜKSEK VER‹MLE
KULLANMAYA ODAKLANMIﬁ VE BAﬁARILI SONUÇLAR ELDE ETMEYE DEVAM
ETM‹ﬁT‹R. ÜRET‹M DURUﬁLARINI OPT‹MAL ﬁEK‹LDE YÖNETMEYE DEVAM EDEN
KARTONSAN, YIL GENEL‹NDE GEREK ‹Ç GEREKSE DIﬁ PAZARIN TALEB‹NE EKS‹KS‹Z
CEVAP VEREB‹LM‹ﬁT‹R.

2008 y›l› sat›ﬂ›m›z 136.300 tona ulaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. Toplam
ciromuz ise 122,3 milyon TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Brüt kâr
marj›m›z %17 olurken, konsolide net kâr›m›z 14,6 milyon TL
olarak kaydedilmiﬂtir. Geride b›rakt›¤›m›z y›l özkaynak kârl›l›¤›m›z
%12, aktif kârl›l›¤›m›z %9 ve 1 TL nominal bedelli hisse baﬂ›na
konsolide kâr›m›z ise 5,16 TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
ﬁirketimiz 2008 y›l›nda da üretim kapasitesini en yüksek verimle
kullanmaya odaklanm›ﬂ ve baﬂar›l› sonuçlar elde etmeye devam
etmiﬂtir. Üretim duruﬂlar›n› optimal ﬂekilde yönetmeye devam
eden Kartonsan, y›l genelinde gerek iç gerekse d›ﬂ pazar›n
talebine eksiksiz cevap verebilmiﬂtir.
2008’in kriz ortam›nda iç pazar-d›ﬂ pazar dengesi ideal bir
ﬂekilde korunmuﬂ; sat›ﬂ organizasyonumuzun katk›s›yla
Kartonsan üretti¤ini satabilen, verimli ve kârl› bir ﬂirket olma
özelli¤ini devam ettirmiﬂtir.
‹hracat pazarlar›ndaki varl›¤›m›z› güçlendiriyoruz
Kartonsan 2008’de üretiminin %28’ini ihraç etmiﬂtir.
‹hracat tonaj›m›z 2007 y›l›na çok yak›n bir seviyede ve 39 bin
ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ‹hracat yapt›¤›m›z ülke say›s› 12’den
15’e ç›km›ﬂ; yak›n co¤rafyalarda pazar pay›m›z› art›rma yönünde
att›¤›m›z ad›mlar baﬂar›l› olmuﬂtur.
Kartonsan 2008 y›l›nda, dünyada matbaa ve ka¤›t endüstrilerinin
en büyük buluﬂmas› olarak nitelenen Drupa fuar›na kat›larak
güçlü bir varl›k göstermiﬂtir. Drupa için özel olarak tasarlad›¤›m›z
ve çevreye sorumlulu¤umuzu yal›n bir grafik anlat›mla dile
getiren stand›m›z ziyaretçilerin ilgi odaklar›ndan biri olmuﬂtur.
ﬁirket yetkililerimizin fuar süresince gerçekleﬂtirdikleri
görüﬂmeler, Kartonsan’›n Avrupa ve çevre pazarlar›n›n sundu¤u
olanaklardan en fazla yararlanacak üreticilerden biri oldu¤unu
bir kez daha ortaya ç›karm›ﬂt›r.
KM1 yat›r›m karar›
Kartonsan son y›llarda gündeminde bulundurdu¤u KM1 kapasite
art›r›m› yat›r›m karar›n›, iç ve d›ﬂ piyasa talep koﬂullar›n›n
olgunlaﬂmas›na ba¤l› olarak, 2008’de vermiﬂ ve proje sürecini
baﬂlatm›ﬂt›r. Hedefimizi bu kritik çal›ﬂmay› 2009 y›l› içinde
tamamlamakt›r.

Ölçe¤i itibariyle, yat›r›m kararlar› önem arz eden bir
sektörde faaliyet gösteriyoruz.
‹nanc›m›z ﬂudur ki, 30 milyon TL’ye ulaﬂmas›n› öngördü¤ümüz
KM1 kapasite art›r›m çal›ﬂmam›z tamamland›¤›nda maliyet
e¤rimiz çok daha verimli bir noktada dengelenecek ve ekonomik
performans›m›z daha da güçlenecektir. 25 bin ton/y›l ek kapasite
sa¤layacak olan bu projemiz tamamland›¤›nda ﬁirketimizin
y›ll›k üretim kapasitesi 180 bin tona ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Kartonsan stratejik yat›r›m plan› kapsam›nda yer alan ve üretim
süreçlerinin gerektirdi¤i ola¤an yat›r›m çal›ﬂmalar›na da aral›ks›z
olarak devam etmektedir: Bu do¤rultuda 2008 y›l› içinde
gerçekleﬂtirdi¤imiz yat›r›m miktar› 21,7 milyon TL’ye ulaﬂm›ﬂ
bulunmaktad›r. Toplam ciromuzdan %17’lik bir pay alan 2008
y›l› yat›r›m çal›ﬂmalar›m›z zaman›nda ve belirlenen bütçede
tamamlanm›ﬂ; bu projeler ﬁirketimiz aç›s›ndan her türlü kaynakta
tasarruf, verimlilik ve üretim kalitesinde art›ﬂ anlam›n› taﬂ›m›ﬂt›r.
Baﬂar›m›z›n formülü
Büyümeyi, geliﬂmeyi ve baﬂar›y› sürdürülebilir k›lmam›z›n
arkas›ndaki en önemli olgular, üretimde ve ticaretteki piyasa
deneyimimiz, bilgi birikimimiz ile güçlü kurumsal ve mali
yap›m›zd›r.
Bu çerçevede Kartonsan;
• Piyasa taleplerini do¤ru alg›lama, de¤erlendirme ve karﬂ›lama
yetkinli¤ine sahiptir.
• Karar alma ve yönetim süreçlerinde teknolojiyi giderek daha
yo¤un kullanmakta; maliyet-verimlilik-kârl›l›k ekseninde etkin
süreç yaklaﬂ›m›yla hareket etmektedir.
• Piyasa ve üretim riskini do¤ru yönetmekte ve etik de¤erleri
özenle gözetmektedir.
• Çevreye ve toplumun kültür de¤erlerine sayg› duymaktad›r.
• Kalite ve müﬂteri odakl›l›ktan ödün vermemektedir.
• Stratejik yat›r›mlar›yla üretimdeki yüksek kalite standartlar›n›
korumakta ve sürekli yukar› çekmektedir.
Kartonsan süreklili¤i sa¤layabilmenin tek yolunun kaynaklar›n
rasyonel ve verimli kullan›m›ndan geçti¤ine inanmaktad›r. Bu
do¤rultuda altyap›s›n› geliﬂtiren Kartonsan, üretim faaliyetlerinde
hammadde ve enerji konusundaki yaklaﬂ›m›yla da farkl›laﬂmakta
ve örnek projeler gerçekleﬂtirmektedir.
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GENEL MÜDÜR’ÜN DE⁄ERLEND‹RMES‹

KARTONSAN SORUMLULUK SAH‹B‹ L‹DER ÜRET‹C‹ OLARAK BU ZOR SINAVA
HAZIRDIR. GÜÇLÜ ‹ﬁ PLATFORMUMUZ VE PROAKT‹F STRATEJ‹LER‹M‹Z
HEDEFLER‹M‹Z‹ FIRSATLARLA B‹RLEﬁT‹REREK BAﬁARILARIMIZIN SÜREKL‹L‹⁄‹N‹
SA⁄LAMAMIZ YÖNÜNDE EM‹N ADIMLARLA ‹LERLEMEM‹Z‹ SA⁄LAYACAKTIR.

Toplumsal görevimizin s›n›rlar›
Toplumsal görevimizin yaln›zca istihdam sa¤lama, de¤er
yaratma ve vergi ödeme olmad›¤›n› düﬂünüyoruz.

Geliﬂmekte olan ülkelerdeki dengelenmenin ve durgunluktan
ç›k›ﬂ›n 1 ila 2 y›l sürece¤i, dünya ekonomisinin 2009’da zay›f
bir büyüme kaydedece¤i öngörülmektedir.

Sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›m›zla da toplumla ba¤ kurmam›z
gerekti¤ini, bunun da en etkin yolunun kazand›klar›m›z›n bir
bölümünü topluma geri vermekten geçti¤ini biliyoruz. Bu
bilinçle elimizdeki tüm gücü gelecek nesillere güzel bir dünya
b›rakmak için yo¤unlaﬂt›r›yor ve ald›¤›m›z her kararda evrensel
idealleri gözeterek çal›ﬂ›yoruz.

Ülkemiz ekonomisinin ve ayn› zamanda faaliyet gösterdi¤imiz
sektörün de bu süreçte zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤› bir
di¤er gerçektir.

Küresel ›s›nman›n ve etkilerinin tüm insanl›¤›n gündeminde
yo¤un olarak yer ald›¤› bu dönemde, çevre sorunlar› kurumlar›n
katk›s›na ihtiyaç duyulan konular›n aras›nda en ön s›ralarda yer
ald›¤›n›n bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Bu kapsamda at›k ka¤›d›n üretimde artan oranda kullan›m›ndan
enerjinin verimli sarfiyat›na ve at›k sular›n yeniden do¤aya
kazand›r›lmas›na kadar bir dizi proje üzerinde sürekli çal›ﬂ›yor
ve geliﬂmeler kaydediyoruz.
En üst kademeden baﬂlamak üzere entelektüel sermayemizin
tamam›nca benimsenmiﬂ ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik, topluma
ve çevreye karﬂ› sorumluluk, do¤ruluk ve adalet ilkeleri, köklü
ve yerleﬂik kurum kültürümüzün kuvvetli yans›malar› olarak
tüm eylem ve uygulamalar›m›zda yol göstericimiz olmaya
devam edecektir.
Dünya ekonomisi yeni bir dengeye do¤ru hareket ederken
2007 ve 2008 y›llar›nda yaﬂanan global ekonomik ve finansal
geliﬂmeler, tüm ülke ekonomilerini yeni dengelere do¤ru
hareketlendirmiﬂtir. Uzun y›llar devam eden güçlü büyüme
sürecinin sonuna gelinmiﬂ; dünya ekonomisi bir düzeltme
sürecine girmiﬂtir. Geliﬂmiﬂ ülkelerin ço¤u durgunlu¤a girerken
geliﬂmekte olan ekonomiler, mali kaynak ve d›ﬂ ticaret
eksenlerinde zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r.
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Kartonsan sorumluluk sahibi lider üretici olarak bu zor s›nava
haz›rd›r. Güçlü iﬂ platformumuz ve proaktif stratejilerimiz
hedeflerimizi f›rsatlarla birleﬂtirerek baﬂar›lar›m›z›n süreklili¤ini
sa¤lamam›z yönünde emin ad›mlarla ilerlememizi sa¤layacakt›r.
Kartonsan ailesine ve Kartonsan kalitesini tercih eden tüm
müﬂterilerimize en içten teﬂekkürlerimi sunar, ortaklar›m›z ve
Yönetim Kurulumuzu sayg›yla selamlar›m.
Sayg›lar›mla,

Mehmet Talu URAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Mehmet Talu Uray

Genel Müdür

Süleyman Kaya

Genel Müdür Yard›mc›s›

Haluk ‹ber

Genel Müdür Yard›mc›s›

Bülent Koru

Mali ‹ﬂler Müdürü

Kaya Sar›cal›

Biliﬂim Sistemleri Müdürü

Atiye S. Poyrazo¤lu

Sat›nalma Müdürü

R. Kemal Özk›r›m

Pazarlama Müdürü

Bülent Kaya

Üretim Müdürü

Ümit Özkan

Üretim Hizmetleri Müdürü

Ayhan Ergin

Teknik Hizmetler Müdürü

Yalç›n Özel

‹nsan Kaynaklar› ve Kalite Sistemleri Müdürü
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DÜNYA EKONOM‹S‹ RESESYONA G‹RM‹ﬁT‹R.
2007 YILINDA ABD’DE KONUT KRED‹LER‹ P‹YASASINDAK‹ GER‹ DÖNMEYEN
KRED‹LERLE BAﬁLAYAN GLOBAL KR‹Z 2008 YILININ SON ÇEYRE⁄‹NDE
DER‹NLEﬁM‹ﬁ, 15 EYLÜL TAR‹H‹NDE LEHMAN BROTHERS’IN ‹FLASININ YANI
SIRA ZARAR AÇIKLAYAN D‹⁄ER GLOBAL F‹NANS KURULUﬁLARINA YÖNEL‹K
B‹RLEﬁME VE SATIN ALMA ‹ﬁLEMLER‹N‹N HIZ KAZANMASIYLA, KÜRESEL
B‹R KRED‹ KR‹Z‹NE DÖNÜﬁMÜﬁTÜR.
ABD EKONOM‹S‹ ARALIK 2007’DEN ‹T‹BAREN TEKN‹K OLARAK RESESYONA
G‹RM‹ﬁ; EURO BÖLGES‹ DE KÜRESEL KRED‹ KR‹Z‹N‹N ETK‹S‹YLE 2008 YILINDA
ZAYIF B‹R GÖRÜNÜM ARZ ETM‹ﬁT‹R. KÜRESEL KRED‹ KR‹Z‹ GEL‹ﬁM‹ﬁ
ÜLKELER‹ OLDU⁄U KADAR GEL‹ﬁMEKTE OLAN ÜLKELER‹ DE BEL‹RG‹N B‹R
ﬁEK‹LDE ETK‹LEMEKTED‹R.

Toplam ‹hracat
(milyar ABD dolar›)

Toplam ‹thalat
(milyar ABD dolar›)
132

202
170

105
137

85
117

74

05

06

07

08
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ 2008 YILININ KÜRESEL KR‹Z ORTAMINDA GEL‹ﬁMEKTE OLAN
EKONOM‹LER ARASINDA MAL‹ D‹S‹PL‹N‹ DOLAYISIYLA KR‹ZDEN EN AZ ETK‹LENECEK
ÜLKELERDEN B‹R‹ OLARAK DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹NE RA⁄MEN, KÜRESEL KR‹Z
ÜLKEM‹ZDE DE KEND‹N‹ H‹SSETT‹RMEYE BAﬁLAMIﬁTIR.

Faiz oranlar› dünya genelinde düﬂmüﬂtür.
Dünya ekonomisindeki yavaﬂlama paralel olarak 2008 y›l›nda
dünya genelinde faiz oranlar›nda düﬂüﬂ görülmüﬂtür: ABD’de
faiz oranlar› 2007 sonundaki %4,25 düzeyinden 2008 sonunda
%0-0,25 aral›¤›na, Euro bölgesinde %4’ten %2,50’ye,
Japonya’da ise %0,50’den %0,10’a düﬂürülmüﬂtür.

2008 y›l›nda h›z kesmiﬂtir. Türkiye ekonomisi 2008 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde %6,7, ikinci çeyre¤inde %2,3, üçüncü çeyre¤inde
ise %0,5 büyümüﬂtür. 2008 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda büyüme
%3 olmuﬂtur. ‹ç talebin zay›f seyri ve küresel kredi krizi
nedeniyle d›ﬂ talebin yavaﬂlamas› geçmiﬂ y›llardaki h›zl›
büyüme sürecinin sonuna gelindi¤ine iﬂaret etmektedir.

2008 y›l›nda dalgal› bir seyir izleyen euro/dolar paritesi y›l›n
ilk aylar›nda 1,60 seviyesine kadar yükselmiﬂse de, Euro
bölgesi ekonomisine iliﬂkin bekleyiﬂlerin kötüleﬂmesinin bir
sonucu olarak y›l› 1,4156 seviyesinde kapatm›ﬂt›r.

Krizin etkileri artarak hissedilmektedir.
2009’a yaklaﬂ›rken krizin etkileri artarak hissedilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Yüksek oranda d›ﬂ pazarlara ba¤l› olan Türk
sanayi küresel daralmadan fazlas›yla etkilenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Otomotiv ve demir çelik gibi birçok sektör üretim durdurmaya
ve/veya düﬂük kapasite kullanarak stoklar›n› eritme çabas›na
girmiﬂtir.

Petrol fiyat› 40 dolar›n alt›na inmiﬂtir.
Dolardaki de¤er kayb› ve spekülatif iﬂlemlerin bir sonucu
olarak Temmuz ay›nda tarihinin en yüksek seviyesine yükselen
Brent petrolü küresel kredi krizinin sonucu olarak dünya
ekonomisinin durgunlu¤a girece¤i ve petrol talebinin azalaca¤›
yönündeki tahminlerin sonucunda h›zla de¤er kaybetmiﬂtir.
2007 sonunda 95 dolar/varil düzeyinde olan Brent petrolün
spot piyasa fiyat›, 2008 y›l›n› 39,8 dolar/varil seviyesinde
tamamlam›ﬂt›r.
Ekonomik faaliyet 2009’da yavaﬂlamaya devam edecektir.
Ekonomik faaliyetin 2009’un ilk yar›s›nda zay›flamaya devam
etmesi beklenmektedir. Küresel ekonominin y›l sonuna do¤ru
toparlanmaya baﬂlayaca¤› ve 2010 y›l›yla beraber ekonomik
canlanman›n kademeli olarak geri gelece¤i öngörülmektedir.
Bu do¤rultuda 2009 y›l› global büyümesinin %2,2 gibi düﬂük
bir seviyede gerçekleﬂece¤i tahmin edilmektedir.

Sanayi üretimi 2008 y›l›n›n Kas›m ay›nda y›ll›k bazda %13,9
gerilerken 2001 y›l› Kas›m ay›ndan bu yana kaydedilen en
büyük düﬂüﬂe iﬂaret etmektedir. Türkiye’nin d›ﬂ sat›m›nda
da daralma söz konusudur. ‹hracat Kas›m 2008’de ilk kez
gerileme göstermiﬂtir.
2008 y›l› genelinde g›da, enerji ve di¤er emtia fiyatlar›ndaki
art›ﬂlar›n enflasyon üzerinde oluﬂturdu¤u yukar› yönlü bask›
devam etmiﬂtir. 2008 y›l› y›ll›k enflasyon; üretici fiyatlar›
endeksine göre %8,11, tüketici fiyatlar› endeksine göre ise
%10,06 düzeyinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye’nin riskleri, AB ekonomilerinin ihracat›m›zdaki a¤›rl›klar›
ve özel sektörün k›sa vadeli yüksek d›ﬂ borç stokudur. Bunlar
krizin Türkiye üzerindeki etkilerini tetikleyen temel unsurlar
olarak alg›lanmal› ve gerekli önlemler bu do¤rultuda
geliﬂtirilmelidir.

Türkiye ekonomisi küresel krizle son y›llardaki en güçlü
döneminde karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Türkiye ekonomisi 2008 y›l›n›n küresel kriz ortam›nda istikrarl›
bir duruﬂ sergileyebilmiﬂ; güçlü mali disiplini ile geliﬂmekte
olan ekonomiler aras›nda krizden en az etkilenecek ülkelerden
biri olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Türkiye ekonomisinde büyüme,
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AMBALAJ SEKTÖRÜ KÜRESEL DALGALANMALARDAN ÖNEML‹ ORANDA
ETK‹LENM‹ﬁT‹R.
TÜRK‹YE EKONOM‹S‹NDE GÖRÜLEN YAVAﬁLAMA VE YILIN SON ÇEYRE⁄‹NDE
DÜNYAYI ETK‹S‹ ALTINA ALAN KÜRESEL F‹NANS KR‹Z‹ NEDEN‹ ‹LE
SÜPERMARKET VE ALIﬁVER‹ﬁ MERKEZLER‹NDE GÖRÜLEN TÜKET‹M
YAVAﬁLAMASI, AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN OLUMSUZ ETK‹LENMES‹NE NEDEN
OLMUﬁTUR.
KUﬁEL‹ KARTON SEKTÖRÜ ‹SE DARALMADAN DAHA AZ ZARAR GÖRMÜﬁTÜR.
A⁄IRLIKLI OLARAK GIDA VE ‹LAÇ SEKTÖRLER‹NE AMBALAJ MALZEMES‹
SA⁄LAYAN KUﬁEL‹ KARTON SEKTÖRÜ ‹SE TALEP DARALMASINDA N‹SPETEN
DAHA AZ ETK‹LENMEKTED‹R.
SEKTÖRÜN ‹THALAT HAC‹MLER‹ DÖV‹Z KURLARINA SON DERECE BA⁄LI
OLMUﬁ, KURLARIN ARTIﬁ GÖSTERD‹⁄‹ YILIN ‹LK DÖRT AYLIK DÖNEM‹NDE
TÜRK‹YE’YE ‹THAL ED‹LEN KUﬁEL‹ KARTON TONAJLARINDA DÜﬁÜﬁ VE BUNA
BA⁄LI OLARAK DA YERL‹ ÜRÜN SATIﬁLARINDA ARTIﬁ YAﬁANMIﬁTIR. MAYIS
AYINDAN SONRA TREND TERSE DÖNMÜﬁ; DÜﬁEN KURLAR, ‹THALATIN
YEN‹DEN ARTMASINA NEDEN OLMUﬁTUR.
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YILIN ‹LK YARISI TÜM ÜRET‹C‹LER ‹Ç‹N HEM HAMMADDE HEM DE ENERJ‹
F‹YATLARININ ARTMASI NEDEN‹YLE YÜKSELEN ÜRET‹M MAL‹YETLER‹N‹N
YAﬁANDI⁄I B‹R DÖNEM OLMUﬁ, ÜRET‹C‹LER SATIﬁ F‹YATLARINI ARTIRAB‹LMEN‹N
YOLLARINI ARAMAYA BAﬁLAMIﬁLARDIR.

Uzak Do¤u kökenli kartonda azalma
2008 Pekin Olimpiyatlar› öncesinde bölgesel talebin artmas›,
Çin’in ihracat teﬂviklerine ara vermesi ve artan deniz navlunlar›
nedeniyle Uzak Do¤u’dan Türkiye’ye gelen ithal kuﬂeli karton
tonaj›nda azalma gözlenmiﬂtir.
Di¤er taraftan Avrupa kaynakl› kuﬂeli kartonun ülkemizdeki
sat›ﬂ tonaj›nda ise art›ﬂ kaydedilmiﬂtir. Bunun en önemli
nedeni 2007 y›l›nda Avrupa’n›n en büyük ikinci ve üçüncü
üreticilerinin birleﬂmesi sonucu yap›lanan yeni ﬂirketin Türkiye
pazar›nda daha aktif rol oynamaya baﬂlamas› olmuﬂtur.
Yükselen maliyetler üreticileri zorlam›ﬂt›r.
Y›l›n ilk yar›s› tüm üreticiler için hem hammadde hem de
enerji fiyatlar›n›n artmas› nedeniyle yükselen üretim
maliyetlerinin yaﬂand›¤› bir dönem olmuﬂ, üreticiler sat›ﬂ
fiyatlar›n› art›rabilmenin yollar›n› aramaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Maliyet art›ﬂlar›n›n yaﬂand›¤› dönemde, baz› düﬂük kapasiteli
ve eski teknolojili Avrupal› üreticiler düﬂen kârl›l›klar› nedeniyle
faaliyetlerini sürdürememiﬂ ve üretimlerine son vermiﬂlerdir.
Bu süreçte daralan arz›n da etkisiyle fiyat art›ﬂlar› yaﬂanm›ﬂ,
y›l›n son döneminde ise küresel finansal krizinin etkileri ve
talepte görülen daralma nedeniyle fiyat seviyeleri gerilemeye
baﬂlam›ﬂt›r.

2009 zor bir dönem olmaya adayd›r.
2008 y›l›nda baﬂlay›p 2009 y›l›nda sürmesi beklenen ekonomik
sorunlar›n daha önceki y›llarda yaﬂanan krizlerden fark›, iç ve
d›ﬂ pazarlar› ayn› anda etkilemiﬂ olmas›d›r. ‹ç ve d›ﬂ pazarlar›n›n
olumsuz olarak etkilendi¤i bir konjonktürde, bir taraftaki
daralmay› di¤er pazarla ikame etme olana¤› ortadan
kalkmaktad›r.
Bu kez hem iç hem d›ﬂ talepte ayn› anda düﬂüﬂ yaﬂanmaktad›r.
Küçülen yerel pazarlar›nda sat›ﬂ imkanlar› daralan yabanc›
üreticiler, Türkiye pazar›nda damping seviyelerinde agresif
fiyatlama politikas› uygulama yoluna gitmekte, rekabet k›yas›ya
sürmektedir.
Azalan talebin yan› s›ra artan rekabet de kârl›l›klar› önemli
ölçüde etkilemektedir.
Belirtilen zorluklar›n 2009 y›l›n›n ilk yar›s›nda artarak devam
edece¤i hemen tüm uzmanlar›n fikir birli¤ine vard›klar› bir
gerçektir. Y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren talepteki düﬂüﬂ
e¤iliminin durmas› ve 2009 y›l› sonu ile 2010 y›l› baﬂ› itibariyle
talebin yukar›ya dönmesi beklenmektedir.
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2008 YILINDA, KARTONSAN TÜRK‹YE’DE GER‹ DÖNÜﬁÜMLÜ KA⁄ITTAN
ÜRET‹LEN KUﬁEL‹ KARTON TÜKET‹M‹N‹N %37’S‹N‹ TEK BAﬁINA
KARﬁILAMIﬁTIR.
ÜLKEM‹ZDE VE YAKIN CO⁄RAFYAMIZDA GÜNLÜK HAYATIN HER ANINDA
YANINIZDAYIZ.
GEN‹ﬁ VE KAL‹TEL‹ ÜRÜN GAMIYLA KARTONSAN FARKLI SEKTÖRLERDEN
B‹R ÇOK ÜRÜNÜN AMBALAJLAMA ‹HT‹YACINA CEVAP VERMEKTED‹R.
‹NSANLARIN GÜNLÜK HAYATTA KULLANDI⁄I VE BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GIDA
ÜRÜNLER‹N‹N OLUﬁTURDU⁄U ÜRÜNLER ARASINDA ‹LAÇ, DETERJAN, K‹BR‹T,
PARFÜMER‹, TEKST‹L, OLUKLU LAM‹NASYON, KIRTAS‹YE AMBALAJLARI,
K‹TAP VE DEFTER KABI, CAM EﬁYA VE KÜÇÜK BEYAZ EﬁYA AMBALAJLARI
GELMEKTED‹R.

Kartonsan’›n Toplam Sat›ﬂlar›
(milyon TL)
119

118

122

152
134

104
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Kartonsan’›n Toplam Sat›ﬂlar›
(bin ton)
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07

08
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Kartonsan’›n Brüt Üretimi
(bin ton)
154

149
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DÜNYADA VE ÜLKEM‹ZDE YAﬁANAN OLUMSUZLUKLARA KARﬁIN KARTONSAN
ALMIﬁ OLDU⁄U TEDB‹RLER, DO⁄RU SATIﬁ POL‹T‹KALARI, ÜRET‹M TEKNOLOJ‹S‹
VE GÜÇLÜ YAPISIYLA 2008 YILINI B‹R ÖNCEK‹ YILIN ÜZER‹NDE B‹R C‹RO ‹LE
TAMAMLAMAYI BAﬁARMIﬁTIR.

Kartonsan’›n pazar pay› 2008 y›l›nda 2 puan artm›ﬂt›r.
Kartonsan istikrarl› politikalar›, ürün kalitesi ve üretim
kapasitesiyle Türkiye kuﬂeli karton pazar›ndaki hakim
konumunu 2008 y›l›nda da sürdürmüﬂtür.

2008 y›l›nda Kartonsan iç ve d›ﬂ sat›m olanaklar›n› esnek bir
yaklaﬂ›mla planlayarak üretim fazlas›n› iç pazara vermiﬂ; stok
yönetiminde herhangi bir sorun yaﬂanmadan iç pazardan
gelen talep sorunsuz olarak karﬂ›lam›ﬂt›r.

Dünyada ve ülkemizde yaﬂanan olumsuzluklara karﬂ›n
Kartonsan alm›ﬂ oldu¤u tedbirler, do¤ru sat›ﬂ politikalar›,
üretim teknolojisi ve güçlü yap›s›yla 2008 y›l›n› bir önceki
y›l›n üzerinde bir ciro ile tamamlamay› baﬂarm›ﬂt›r.

CEPI* verilerine göre 2007 y›l›nda yaklaﬂ›k %35 civar›nda
olan Kartonsan’›n pazar pay› 2008 y›l›nda %37 civar›nda
gerçekleﬂmiﬂtir. 2008’de kaydedilen 2 puanl›k pazar pay›
art›ﬂ›, zorluklar›n yaﬂand›¤› ve rekabetin çok keskin seyretti¤i
bir y›lda de¤erli bir baﬂar›ya iﬂaret etmektedir.

Kartonsan’›n sat›ﬂlar› 2008 y›l›n›n ilk üç çeyre¤inde planlanan
düzeyde seyretmiﬂ; Eylül ay›ndan itibaren hem ithal ürünlerin
rekabeti hem de küresel finansal krizin Türkiye’yi etkilemeye
baﬂlamas›yla beraber ﬁirket’in sat›ﬂ rakamlar›nda az da olsa
daralma gözlenmiﬂtir. 2008 y›l›nda Kartonsan’›n brüt üretimi
146.700 ton olmuﬂ; toplam sat›ﬂlar› (kuﬂeli karton sat›ﬂlar›)
136.300 ton ve sat›ﬂ has›lat› 122,3 milyon TL olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.

Kartonsan’›n Toplam ‹hracat›
(milyon TL)
33

Kartonsan 2008 y›l›nda sat›ﬂlar›n›n %71’ini iç pazara
gerçekleﬂtirmiﬂtir.
* CEPI: Confederation of European Paper Industry

Kartonsan’›n Toplam ‹hracat›
(bin ton)
40
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Kartonsan’›n Sat›ﬂlar›n›n Da¤›l›m›
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KARTONSAN’DA 2008 YILI FAAL‹YETLER‹

KARTONSAN'IN 2008 YILI ‹HRACATI TOPLAM SATIﬁLARININ YAKLAﬁIK %29'UNU
OLUﬁTURMUﬁ; ‹HRACAT M‹KTARI 2007 YILINA YAKIN SEYREDEREK 39 B‹N TON
OLARAK GERÇEKLEﬁM‹ﬁT‹R. KARTONSAN'IN ‹HRACAT GEL‹R‹ ‹SE AYNI DÖNEMDE
26,5 M‹LYON DOLAR OLMUﬁTUR.

Verimli üretim yaklaﬂ›m› performans›m›za katk›da
bulunuyor
Kuﬂeli karton sektörünün en temel özelli¤i yat›r›m hacmi ve
ölçe¤i itibariyle üretim kapasitelerinin yavaﬂ ve uzun vadede
artmas›d›r. Kartonsan bu sektörel gerçe¤in ›ﬂ›¤›nda, k›sa ve
orta vadede kârl›l›¤› korumak ve art›rman›n yolunun üretim
verimlili¤ini yükseltmekten ve maliyet e¤risini mümkün olan
en düﬂük seviyede tutmaktan geçti¤inin bilincindedir.
Kartonsan’›n k›sa vadedeki sürekli hedefi en yüksek ciroyu
sa¤layacak sat›ﬂ profilini oluﬂturmak ve en yüksek üretime
ulaﬂmakt›r. Bu kapsamda ﬁirket, planl› ve plans›z üretim
duruﬂlar›n› en aza indirmeye ve maliyetleri düﬂürücü yat›r›mlar›
gerçekleﬂtirmeye öncelik vermektedir. 2008 y›l›nda da
Kartonsan üretim duruﬂlar›n› etkin bir ﬂekilde yönetmiﬂ ve
piyasa talebine optimal bir ﬂekilde cevap verebilmiﬂtir.
Yak›n co¤rafyada pazar pay›n› art›rma stratejisine uygun
olarak
Kartonsan’›n yak›n co¤rafyalarda pazar pay›n› ve ihracat
hacmini art›rma stratejisi kapsam›ndaki çal›ﬂmalar› 2008
y›l›nda da devam etmiﬂtir.
Kartonsan’›n 2008 y›l› ihracat› toplam sat›ﬂlar›n›n yaklaﬂ›k
%29’unu oluﬂturmuﬂ; ihracat miktar› 2007 y›l›na yak›n
seyrederek 39 bin ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Kartonsan’›n
ihracat geliri ise ayn› dönemde 26,5 milyon dolar olmuﬂtur.
‹hracat›n ürün gam› baz›nda kombinasyonu incelendi¤inde
2008 y›l›nda ilk s›ray› %52 ile Exprint’in ald›¤›, s›ras›yla %36
ve %12’lik paylar ile Normprint ve Luxtriplex’in en çok talep
gören ürünler oldu¤u görülmektedir.
15 ülkeye ürün satan Kartonsan’›n d›ﬂ sat›m› içinde yüksek
paya sahip ülkeler daha önceki y›llarda oldu¤u gibi Ukrayna,
Bulgaristan ve Yunanistan olmuﬂtur. Bu ülkeleri ‹talya, Rusya,
Romanya ile ‹spanya, Fransa, Azerbaycan ve Gürcistan
izlemiﬂtir.
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KM1 hatt›nda kapasite art›ﬂ›
Kartonsan 2008 y›l›nda toplam üretim kapasitesini y›ll›k 25
bin ton art›racak olan KM1 hatt› kapasite art›ﬂ› projesini
uygulamaya koymuﬂtur. Toplam 30 milyon TL’ye ulaﬂmas›
beklenen yat›r›m›n 2009 y›l›n›n sonunda tamamlanmas› ve
devreye girmesi hedeflenmiﬂtir.
Bu yat›r›m›n tamamlanmas›yla beraber Kartonsan’›n y›ll›k
toplam kapasitesi brüt 180 bin tona ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Kapasite art›ﬂ›n› destekleyecek proaktif bir pazarlama
yaklaﬂ›m›
Kartonsan uluslararas› pazarlarda proaktif bir strateji
uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Kartonsan, 2009 y›l›nda devreye girecek ve y›ll›k üretim
kapasitesini 25 bin ton art›racak olan yat›r›m›na paralel yeni
pazar aray›ﬂlar›n› yo¤un ve sistemli olarak sürdürmektedir.
Bu do¤rultuda 2008 y›l›nda sat›ﬂ hacminin art›r›lmas› için
pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetlere h›z verilmiﬂ, yeni ülkeler ile
temaslara baﬂlanm›ﬂt›r.
Kartonsan, Türkiye’de konumlanm›ﬂ üretici bir firma olman›n
getirdi¤i lojistik avantaj›, kaliteli ürün gam› ve müﬂteri
memnuniyetine odakl› hizmet anlay›ﬂ›yla co¤rafyas›n›n
istikrarla büyüyen kuﬂeli karton üreticisi olmay› sürdürecektir.
Kartonsan 2. kez Drupa fuar›nda
Kartonsan Almanya’n›n Düsseldorf kentindeki düzenlenen
Drupa fuar›na ikinci kez kat›lm›ﬂt›r.
Kartonsan 29 May›s-11 Haziran 2008 tarihleri aras›nda
düzenlenen ve dünyan›n en büyük ka¤›t ürünleri ve bask›
endüstrisi fuar› olarak de¤erlendirilen Drupa fuar
organizasyonu süresince dünyan›n tüm bölgelerinden 1.000’in
üzerinde sektör temsilcisiyle görüﬂmelerde bulunmuﬂ,
gerçekleﬂtirdi¤i ziyaretlerle sektörün trendlerini gözleme ve
yeni ürün ile teknolojileri takip etme ﬂans› bulmuﬂtur.
Kartonsan, Drupa fuar› kapsam›ndaki giriﬂimlerin ihracat
pazarlar›n›n geliﬂtirilmesinde önemli rol oynayaca¤›na
inanmaktad›r.

YARATILAN KATMA DE⁄ER‹N TARAFLAR ARASINDA AD‹L B‹R ﬁEK‹LDE
BÖLÜNMES‹N‹N GERE⁄‹NE VE UZUN VADEL‹ MÜﬁTER‹ ‹L‹ﬁK‹LER‹NE ‹NANAN
KARTONSAN, PAZAR KOﬁULLARINI SÜREKL‹ ‹ZLEYEREK SORUMLULUK SAH‹B‹
ÜRET‹C‹ TAVRINI SÜRDÜRECEKT‹R.

Müﬂteri memnuniyetine odakl› bir üretici
Kartonsan’›n üretim ve ticaret döngüsü müﬂteri
memnuniyetine odakl›d›r. ﬁirket’in temel hedefi en kaliteli
ürünü müﬂterilerine en uygun fiyatla ve zaman›nda sunmakt›r.

Piyasa koﬂullar›na özgü çözümler geliﬂtirme yetkinli¤i
Kartonsan 2008 y›l›n›n zor ve dalgal› koﬂullar›nda müﬂterilerine
özel çözümler geliﬂtirmeye ve müﬂterilerinin ticari
faaliyetlerinde kolaylaﬂt›r›c› rol oynamaya özen göstermiﬂtir.

Entegre bir süreç olarak iﬂleyen Kartonsan üretim ve ticaret
döngüsü müﬂteri isteklerine h›zl› ve eksiksiz cevap verebilmek
ad›na
• etkin üretim planlamas›n›,
• yeni ürün geliﬂtirmeyi,
• optimum stok bulundurmay›,
• denge fiyat seviyelerinin tespitini,
• uygun ödeme koﬂullar›n›n belirlenmesini
ana belirleyiciler ve ayn› zamanda ekonomik sürdürülebilirli¤in
temelleri olarak kabul etmektedir.

Kartonsan piyasadaki daralmay› y›l›n baﬂ›nda öngörerek kredi
kart›yla sat›ﬂ sistemini devreye sokmuﬂ; iki bankayla geliﬂtirdi¤i
iﬂbirli¤i kapsam›nda kurdu¤u do¤rudan ödeme sistemi ile
müﬂterilerine ilave kredi imkanlar› sa¤lam›ﬂt›r.

Pazar pay›n› korumak ve müﬂteri memnuniyetini
art›rmak ad›na
Kartonsan yurt içi ve yurt d›ﬂ› pazar pay›n› korumak ve
geliﬂtirmek ad›na müﬂteri iliﬂkilerini sürekli geliﬂtirilmeye
yönelik faaliyetlerde bulunmaktad›r. Yurt içi pazarda müﬂteri
temsilcisi uygulamas›na 2008 y›l›nda da devam eden
Kartonsan müﬂteri ziyaretlerini art›rm›ﬂ ve müﬂterileriyle
daha yak›n temas kurmuﬂtur. ﬁirket, bu uygulamalar
sayesinde pazar›n nabz›n› çok daha yak›ndan tutma ve müﬂteri
talebine en uygun ﬂekilde cevap verme olana¤›n› bulmuﬂtur.
Ayn› hedef do¤rultusunda gerçekleﬂtirilen yurt d›ﬂ› ziyaretler
kapsam›nda yabanc› mevcut ve potansiyel müﬂterilerle yak›n
iliﬂkiler sürdürülmüﬂ; al›nan geri besleme do¤rultusunda
hizmet kalitesinin art›r›lmas› çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verilmiﬂtir.
Sahadan toplad›¤› bulgular do¤rultusunda Kartonsan müﬂteri
memnuniyetini art›rmak ve do¤ru politikalar geliﬂtirilmek
hedeflerine yönelik çal›ﬂmalar›na 2008 y›l›nda da yo¤un
olarak devam etmiﬂtir. Kartonsan yüksek müﬂteri
memnuniyetini daha da ileriye taﬂ›mak amac›yla zaman›nda
teslimat, ürün kalitesi ve ödeme ﬂartlar› konusundaki geliﬂtirici
çal›ﬂmalar›na devam etmektedir.

Di¤er taraftan Kartonsan, y›l boyunca de¤iﬂkenlik gösteren
piyasa koﬂullar›na uygun olarak ödeme ﬂartlar›nda ve ürün
fiyatlar›nda eﬂanl› de¤iﬂikli¤e gitmiﬂ; müﬂterilerinin al›m
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesini her zaman gözetmiﬂtir.
Kartonsan ticareti kolaylaﬂt›r›c› uygulamalar›yla, özellikle y›l›n
son çeyre¤inde piyasada fazlas›yla hissedilen likidite
daralmas›na karﬂ›n, müﬂterilerine önemli avantajlar ve ilave
kredi olanaklar› sunmuﬂtur.
Yarat›lan katma de¤erin taraflar aras›nda adil bir ﬂekilde
bölünmesinin gere¤ine ve uzun vadeli müﬂteri iliﬂkilerine
inanan Kartonsan, pazar koﬂullar›n› sürekli izleyerek sorumluluk
sahibi üretici tavr›n› sürdürecektir.
Müﬂteriler fabrikada a¤›rland›.
Müﬂterileriyle yak›n ve karﬂ›l›kl› geliﬂmeye odakl› bir iﬂbirli¤i
içinde çal›ﬂan Kartonsan ka¤›tç› müﬂterilerini için fabrika
gezisi ve bir seminer düzenlemiﬂtir.
Karton ambalaj konusunda Marmara Üniversitesi Matbaac›l›k
Bölümü ö¤retim görevlilerinin kat›l›m›yla düzenlenen seminer,
dünyadaki güncel trendleri paylaﬂmak anlam›nda önemli bir
çal›ﬂma olmuﬂtur.
Kartonsan kendi elektrik ve buhar enerjisini üretmektedir.
Do¤al gaz kullanarak dört adet turbo-jeneratör ve at›k ›s›
kazan› ile elektrik üreten ve üretim fazlas›n› enterkonnekte
sistem üzerinden satan Kartonsan, 2008 y›l›nda toplam
112,4 milyon KWs elektrik enerjisi üretmiﬂ ve 15 milyon
KWs elektrik enerjisi satm›ﬂt›r.
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KARTONSAN 2008 YILINDA DA STRATEJ‹K YATIRIM PLANINA UYGUN OLARAK
ÜRET‹M-ÇEVRE-‹NSAN DÖNGÜSÜNDE TOPLAM ÇIKTIYI VE KAL‹TEY‹ ARTIRMAYA
ODAKLI YATIRIM ÇALIﬁMALARINA ARA VERMEDEN SÜRDÜRMÜﬁTÜR.
KARTONSAN'IN 2008 YILI YATIRIM HARCAMALARININ TOPLAM TUTARI 21,7 M‹LYON
TL OLMUﬁTUR.

Enerji tasarrufu sa¤lamak ad›na
Kartonsan 2008 y›l›n› enerji tasarrufuna yönelik teknolojik
yat›r›m çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k vererek geçirmiﬂtir. Y›l içerisinde
KM1 tesisinde önemli bir buhar tasarrufu sa¤layacak olan
KM1 haube yat›r›m› Temmuz ay›nda bitirilmiﬂ ve KM2 haube
yat›r›m›na baﬂlanm›ﬂt›r.
Kartonsan çevre dostu ve verimli bir enerji politikas›
uygulamaya devam edecektir.
Kartonsan yüksek oranda at›k ka¤›t kullanmaktad›r.
5.000 m3/gün kapasiteli bir ar›tma sistemine sahip olan
tesislerinde çevre dostu üretim uygulamalar›yla dikkat çeken
Kartonsan, üretimde yüksek oranda at›k ka¤›t kullanmaktad›r.
Kartonsan, 2008 y›l›nda çal›ﬂanlar›na iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda 1,76 adam-saat e¤itim vermiﬂtir.
Kartonsan bunlara ek olarak alternatif kimyasal ve
hammaddeyle ilgili üretim reçete çal›ﬂmalar›n› ürün
kalitesinden ödün vermeden sürdürmektedir.
Kartonsan’›n 2009-2010 hedefi
• ‹ç ve d›ﬂ pazarlarda yo¤unlaﬂan rekabet karﬂ›s›nda fiyat
rekabetini, iyi hizmet, kaliteli ürün ve lojistik avantajlarla en
aza indirmek;
• Müﬂteri iliﬂkilerini iç ve d›ﬂ pazarlarda karﬂ›l›kl› menfaatleri
gözeten bir anlay›ﬂla geliﬂtirmek;
• ‹hracat pazarlar›ndaki yeni olanaklar› en iyi ﬂekilde
de¤erlendirmek;
• Kapasite art›r›m yat›r›m›n› tamamlayarak 2010 y›l›n›n ilk
çeyre¤inden itibaren yukar› yöne dönmesi beklenen piyasa
talebinden en optimum ölçüde faydalanmak;
• ﬁirket’in gelece¤i ve paydaﬂlar›n memnuniyeti aç›s›ndan
sorumluluk sahibi bir üretici ve kurumsal vatandaﬂ olarak
davranmaya devam etmektir.
KARTONSAN’DA YATIRIMLAR
Kartonsan 2008 y›l›nda da stratejik yat›r›m plan›na uygun
olarak üretim-çevre-insan döngüsünde toplam ç›kt›y› ve
kaliteyi art›rmaya odakl› yat›r›m çal›ﬂmalar›na ara vermeden
sürdürmüﬂtür. Kartonsan’›n 2008 y›l› yat›r›m harcamalar›n›n
toplam tutar› 21,7 milyon TL olmuﬂtur.
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2007 y›l›nda baﬂlay›p 2008 y›l› içinde tamamlanan
yat›r›mlar
KM2 reçine dairesi kontrol sisteminin otomasyon platformuna
al›nmas›
Röleli kontrol sistemi ile çal›ﬂan reçine ve ﬂap haz›rlama
istasyonlar› otomasyon platformuna al›nm›ﬂ olup izlenebilirlik
ve tüketimlerin arﬂivlenmesi mümkün hale gelmiﬂtir.
Ayd›nlatma sistemlerinin modernizasyonu
Kartonsan Fabrikas› içerisinde ve çevre ayd›nlatmas›nda
kullan›lan lambalar›n yüksek verimli lambalarla de¤iﬂimi ile
verimli ve ekonomik bir ayd›nlatma sistemine geçilmiﬂtir.
KM1 alçak gerilim sisteminin modernizasyonu
KM1 üretim hatt›n›n kuruluﬂunda gerçekleﬂtirilen alçak gerilim
sistemlerinin modernizasyonu ile Kartonsan Fabrikas›’nda
bak›m› kolay, verimli ve emniyetli bir sisteme ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Türbinlerin otomasyon sistemlerinin yenilenmesi
Kartonsan’›n iki adet türbini için TTS-2 kontrol sistemi yerine
üretici firma taraf›ndan yenilenen TTS-4’e geçilmiﬂtir.
Güncellenen kontrol sistemi yan›nda daha verimli çal›ﬂmay›
sa¤layacak olan donan›mlar›n da bir k›sm› yenilenmiﬂtir.
Yap›lan yenileme sonras›nda çal›ﬂabilirli¤in ve dolay›s› ile
verimlili¤in art›ﬂ› öngörülmektedir.
KM1 buhar kondense sisteminin modernizasyonu
Proje kapsam›nda KM1’e yeni bir kapal› haube sistemi monte
edilmiﬂtir. Buna ek olarak ›s› geri kazanma sisteminde mevcut
ekipmanlar›n, kapasite ve teknolojik aç›dan yenilenmeleri
iﬂlemi de tamamlanm›ﬂt›r. Proje sonucunda buhar tüketiminde
önemli bir azalma kaydedilmiﬂ ve proje amac›na ulaﬂm›ﬂt›r.
DCS sistemi S400 IO ünitelerinin modernizasyonu
1996 y›l›nda kurulan DCS sistemi kapsam›nda bulunan ve
teknolojik ömrünü tamamlam›ﬂ bulunan S400 IO ünitelerinin
bir k›sm› S800 tipi IO üniteleri ile de¤iﬂtirilmiﬂtir.

KARTONSAN SÜREKL‹ BÜYÜME VE GEL‹ﬁMES‹N‹, KURUM KÜLTÜRÜNE BA⁄LI,
ÜRET‹M‹N GÜCÜNE ‹NANAN, SADECE ÜRETMEKLE KALMAYIP ARAﬁTIRAN,
GEL‹ﬁT‹REN, ‹LERLEMEY‹ TOPLUMA KARﬁI ED‹N‹LM‹ﬁ B‹R SORUMLULUK OLARAK
GÖREN ‹NSAN KAYNA⁄INA BORÇLUDUR

2008 y›l› içinde baﬂlayan ve tamamlanan yat›r›mlar
Palet ambalaj hatt› ﬂirink f›r›n› kap›lar› üzerine at›k hava
uzaklaﬂt›rma sistemi yat›r›m›
Kurulan sistem sayesinde Kartonsan Fabrikas›’nda f›r›nlardan
ç›kan at›k hava uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ, ortam›n hava kalitesi ve insan
sa¤l›¤› aç›s›ndan iyileﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r.
KM1-KM2 ya¤lama gruplar› tanklar›n›n filtrasyonu ve ya¤lama
sistemlerinin haval› so¤utmaya dönüﬂümü
KM1 ve KM2 makinelerindeki ya¤lama istasyonlar›na kurulan
filtre sistemleri ve istasyonlar›n haval› so¤utmaya dönüﬂümü
sayesinde, sistemde kullan›lan ya¤ kalitesinin art›r›lmas›,
ekipman ömürlerinin uzat›lmas›, ya¤a su kar›ﬂ›m› ihtimalinin
ortadan kald›r›lmas›, ya¤lama sistemi kaynakl› ar›zalar›n
azalt›lmas› ve ya¤ ömrünün uzat›larak maliyetin düﬂürülmesi
gibi sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Kartonsan’da devam eden yat›r›mlar
KM2 ebatlama-ambalajlama salonu için ﬂartland›rma sistemi
yat›r›m›
Kartonsan, KM2 ebatlama-ambalajlama salonunun
ﬂartland›r›lmas› ile kartonun ﬂartland›r›lm›ﬂ ortamda iﬂlem
görmesi ve çal›ﬂan sa¤l›¤› gibi konularda iyileﬂme
hedeflemiﬂtir. Proje 2008 y›l› sonuna do¤ru baﬂlat›lm›ﬂ olup,
2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inin sonuna kadar tamamlanmas›
öngörülmektedir.
KM2 haube sisteminin iyileﬂtirilmesi
KM2 kurutma bölümünde bulunan haubenin modernizasyonu
ile Kartonsan toplam buhar tüketimini azalt›lmay›
hedeflemiﬂtir. 2008 y›l› sonuna do¤ru baﬂlat›lm›ﬂ bulunan
projenin 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤i sonuna kadar tamamlanmas›
planlanmaktad›r.

KM1 kapasite art›r›m› yat›r›m›
KM1 makinesinin hamur haz›rlama bölümü ile baﬂlay›p
makinenin tamponuna kadar olan bölümünde yap›lacak olan
yat›r›mlar ile makinenin kapasitesinin art›r›lmas›
hedeflenmektedir. 2008 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂ bulunan KM1
kapasite art›r›m› yat›r›m›n›n 2009 y›l›n›n son çeyre¤inde
tamamlanmas› planlanmaktad›r.
Makas yat›r›m›
Proje güncel ihtiyaçlar ile birlikte, KM1 makinesinin kapasite
art›ﬂ› projesi ile birlikte gelecek ilave kapasitenin kesilmesi
için ihtiyaç duyulan makas yat›r›m›n› içermektedir. Makas
yat›r›m› projesi 2008 y›l› sonuna do¤ru baﬂlat›lm›ﬂ olup,
2009 y›l›n›n üçüncü çeyre¤i sonuna kadar tamamlanmas›
planlanmaktad›r.
Bobin ambalaj hatt› yat›r›m›
Proje, KM1 makinesinin kapasite art›ﬂ› projesi ile birlikte
bobin olarak gelecek ilave kapasitenin ambalajlanmas› için
ihtiyaç duyulan bobin ambalaj hatt› yat›r›m›n› içermektedir.
Çal›ﬂma 2008 y›l› sonuna do¤ru baﬂlat›lm›ﬂ olup, 2009 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤i sonuna kadar tamamlanmas›
hedeflenmektedir.
KARTONSAN’DA ‹NSAN KAYNA⁄I
‹nsan kayna¤›: Sürdürülebilir büyümenin mimarlar›
Kartonsan sürekli büyüme ve geliﬂmesini
• kurum kültürüne ba¤l›,
• üretimin gücüne inanan,
• sadece üretmekle kalmay›p araﬂt›ran, geliﬂtiren,
• ilerlemeyi topluma karﬂ› edinilmiﬂ bir sorumluluk olarak
gören
insan kayna¤›na borçludur.
Kartonsan’da 2008 y›l› itibariyle 240 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
Kartonsan çal›ﬂanlar›n›n %14’ü Genel Müdürlük birimlerinde,
%86’s› ise Kocaeli’deki Kartonsan Fabrikas›’nda görev
yapmaktad›r. Çal›ﬂanlar›n %35’i beyaz, %65’i ise mavi
yakal›d›r.

Kartonsan Faaliyet Raporu 2008 23

KARTONSAN’DA 2008 YILI FAAL‹YETLER‹

KARTONSAN'IN SÜREKL‹ HEDEF‹; KAL‹TE, ÇEVRE, ‹ﬁ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
ALANLARINDA EN ‹Y‹ UYGULAMALARA ‹MZA ATMAKTIR. ﬁ‹RKET BU KONULARDAK‹
FAAL‹YETLER‹N‹ SÜRDÜRMEYE, KEND‹N‹ GEL‹ﬁT‹RMEYE VE SÜREKL‹ OLARAK
DAHA ‹Y‹YE ULAﬁMAYA ODAKLIDIR.

Çal›ﬂanlar›n›n teknik ve mesleki yetkinliklerini güncel tutmaya
büyük önem veren Kartonsan 2008 y›l›nda da çal›ﬂanlar›na
mesleki ve teknik e¤itim imkanlar› sunmaya devam etmiﬂtir.
Çal›ﬂan baﬂ›na e¤itim süresi 12,8 saat olarak gerçekleﬂirken,
34 farkl› e¤itim çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Çal›ﬂanlar›n %55’inin sendikal› oldu¤u Kartonsan’da 2008
y›l›nda da sendikal› çal›ﬂanlara mevcut toplu iﬂ sözleﬂmesi
hükümleri eksiksiz uygulanm›ﬂt›r. Kartonsan ile 147 kiﬂiyi
temsil eden Selüloz ‹ﬂ Sendikas› aras›nda, 01 Eylül 200831 A¤ustos 2010 dönemini kapsayan toplu iﬂ sözleﬂmesi
yap›lm›ﬂt›r.
‹K temel demografik veriler

2007
Ortalama

2008
Ortalama

421
189
232
208
24
38

426
186
240
216
24
37

2007

2008

10
33
25
139
25
30
4

10
31
34
139
26
40
10

Toplam Çal›ﬂan Say›s›
Müteahhit
Kartonsan
Erkek
Kad›n
Yaﬂ Ortalamas›
‹K e¤itim durumuna iliﬂkin veriler
Yüksek Lisans ve Doktora
Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Lise
‹lkö¤retim
1 yabanc› dil bilen
2 + yabanc› dil bilen

KARTONSAN ÜÇLÜ ENTEGRE YÖNET‹M S‹STEM‹
Kartonsan tüm üretim ve ticaret döngülerindeki faaliyetlerini
üçlü entegre yönetim sistemi kapsam›nda yürütmektedir.
Kartonsan 2008 y›l›nda OHSAS 18001:1999 versiyonuna
geçiﬂ için güncelleme çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirmiﬂ ve bu
kapsamda 2008 y›l›n›n Aral›k ay›nda Bureau Veritas taraf›ndan
denetlenmiﬂtir.
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Kartonsan Entegre Yönetim Sistemi,
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
• OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi
belgelerini içermektedir. Kartonsan, Entegre Yönetim Sistemi
ile ülkemizde bu alandaki az say›da uygulamadan biri olup,
sahip oldu¤u yönetim sistemleriyle birçok kuruluﬂa örnek
teﬂkil etmektedir.
Kartonsan ülkemizde “ilk” olman›n bilinciyle hareket eden,
iﬂini sorumlulukla yürüten ve öncü kimli¤ini her zaman
koruyan bir üreticidir.
Kartonsan’›n sürekli hedefi; kalite, çevre, iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alanlar›nda en iyi uygulamalara imza atmakt›r. ﬁirket bu
konulardaki faaliyetlerini sürdürmeye, kendini geliﬂtirmeye
ve sürekli olarak daha iyiye ulaﬂmaya odakl›d›r.
Kartonsan’›n kalite-çevre-iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i politikas›
Türkiye’de lider ve dünya pazarlar›nda rekabetçi konumunu
sürdürmeyi hedefleyen Kartonsan, kalite-çevre-iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i politikas› çerçevesinde,
• Kalite-Çevre-‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemlerinin
etkinli¤ini do¤ru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali
kaynaklar› kullanarak sürekli iyileﬂtirmeyi,
• Müﬂterilerinin istek ve beklentileri do¤rultusunda, Kartonsan
ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliﬂtirmeyi,
• Çal›ﬂanlar›n›n tüm faaliyetlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine
önem vererek, iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›n› önlemeyi,
sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliﬂen, paylaﬂan ve kat›l›mc› bir
organizasyon olmay›,
• Çevre kirlili¤ini önlemeyi, do¤al kaynaklar› etkin ve verimli
kullanmay›, geri dönüﬂümlü hammadde ve geri kazan›labilir
ürün üretimini,
• Tüm faaliyetlerinde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi standartlar›na ve di¤er gerekliliklere uymay›,
• Çok yönlü iletiﬂimle müﬂterilerinin, tedarikçilerinin,
çal›ﬂanlar›n›n, ortaklar›n›n ve toplumun güven ve
memnuniyetlerini devam ettirmeyi
taahhüt etmektedir.

KARTONSAN TOPLUMSAL YAPININ SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹N‹N GELECEK NES‹LLER‹N
REFAHI ANLAMINDA ÖNEM TAﬁIDI⁄INA ‹NANIR. BU DÜﬁÜNCE YAPISIYLA HAREKET
EDEN KARTONSAN ‹Ç‹NDE FAAL‹YET GÖSTERD‹⁄‹ TOPLUMUN GELECE⁄‹NE YATIRIM
YAPAN VE ÜRETT‹⁄‹N‹ GEN‹ﬁ ANLAMDA TÜM PAYDAﬁLARIYLA PAYLAﬁAN B‹R
KURUMSAL VATANDAﬁTIR.

GELECEK NES‹LLER ‹Ç‹N YATIRIM YAPAN B‹R
KURUMSAL VATANDAﬁ
Kartonsan toplumsal yap›n›n sürdürülebilirli¤inin gelecek
nesillerin refah› anlam›nda önem taﬂ›d›¤›na inan›r. Bu düﬂünce
yap›s›yla hareket eden Kartonsan içinde faaliyet gösterdi¤i
toplumun gelece¤ine yat›r›m yapan ve üretti¤ini geniﬂ
anlamda tüm paydaﬂlar›yla paylaﬂan bir kurumsal vatandaﬂt›r.
Kartonsan e¤itim ve spor baﬂta olmak üzere çeﬂitli alanlara
gönüllü destek olarak topluma katk› çal›ﬂmalar›n› 2008’de
de aral›ks›z sürdürmüﬂtür.
Bu kapsamda Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye
Görme Engelliler ‹ktisadi ‹ﬂletmesi, Kocaeli Ay›ﬂ›¤› Yetim ve
Öksüz Çocuklar E¤itim ve Yard›mlaﬂma Derne¤i, Turkuaz
Futbol Turnuvas› ve benzeri dernek ile organizasyonlara
verilen destekler örnek olarak say›labilir.

At›k ka¤›t toplama organizasyonuna destek
Kartonsan’›n at›k ka¤›t toplama kutusu temin ederek destek
vermekte oldu¤u Kocaeli Valili¤i ‹l Çevre Müdürlü¤ü’nün
öncülündeki at›k ka¤›t toplama organizasyonu, farkl› kurum
ve ﬂirketlerde çal›ﬂanlar›n çevre konusundaki duyarl›l›¤›n›
art›rmay› amaçlamaktad›r.
SELKA ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Kartonsan’›n iﬂtiraki SELKA ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ., standart
d›ﬂ› sat›ﬂlarda Kartonsan’›n en büyük destekçisidir. SELKA,
‹stanbul, Sefaköy’deki depolama tesisiyle Kartonsan’a lojistik
hizmet vermektedir.
2008 y›l› hedeflerine ulaﬂan SELKA, cirosunu bir önceki y›la
oranla %23 oran›nda, art›rm›ﬂt›r.

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu
Kartonsan Yerleﬂkesi aç›lm›ﬂt›r.
Kartonsan’›n sosyal sorumluluk kapsam›nda 2008 y›l›nda
tamamlad›¤› en önemli proje Kullar Köyü’nde bulunan
Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Kartonsan Yerleﬂkesi’nin
tamamlanmas› olmuﬂtur. Proje kapsam›nda inﬂa edilen bina
ve laboratuarlar ile Kartonsan yüksek ö¤renime önemli katk›da
bulunmuﬂtur.
Kartonsan Fabrika’s›n›n faaliyet gösterdi¤i Kullar Köyü’nde
bulunan Kartonsan ‹lkö¤retim Okulu’na destek 2008 y›l›nda
da sürdürülürken, s›n›r komﬂusu Do¤antepe ‹lkö¤retim
Okulu’na ve Derince Mevlana ‹lkö¤retim Okulu’na yakacak
vb. ihtiyaçlar için destek verilmeye devam edilmiﬂtir.
Kartonsan 2008 y›l›nda, toplumsal katk› çal›ﬂmalar› kapsam›nda, 2,2 milyon TL kaynak aktar›m› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Kartonsan taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ba¤›ﬂlar
1- Üniversite, ortaö¤retim ve ilkö¤retim okullar›na ba¤›ﬂlar
2- Dernek ve vak›flara ba¤›ﬂlar (E¤itim, spor ve sosyal amaçl›)
3- Ba¤›ﬂ amac›yla inﬂa ettirilen e¤itim binas›na iliﬂkin inﬂaat harcamalar›
4- Di¤er kurum ve kuruluﬂlara ba¤›ﬂlar
Toplam

(31 Aral›k 2008 itibariyle)
5.185,91
18.398,21
2.219.684,30
2.243.268,42
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Denetçiler Raporu Özeti

A- Ortakl›¤›n
1- Unvan›
2- Merkezi
3- Ç›kar›lm›ﬂ Sermayesi
4- Faaliyet Konusu
B- Denetçiler
1- Ad› Soyad›
2- Görev Süresi
3- Ortak olup olmad›¤›

:
:
:
:

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
‹stanbul
2.837.014,21 TL
Kuﬂe Karton Üretimi ve Ana sözleﬂmede yaz›l› di¤er iﬂler.

: Süleyman Berat Akerman
: 01.01.2008-31.12.2008
: Ortak De¤il
ﬁirket Personeli De¤il

Hakan Hasan Ar›
01.01.2008-31.12.2008
Ortak De¤il
ﬁirket Personeli De¤il

C- Kat›l›nan Yönetim Kurulu Toplant›lar›
Ana sözleﬂme uyar›nca ayda en az bir defa toplanmas› gereken Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda 16 defa toplant› yapm›ﬂt›r. Bu
toplant›lar›n tamam›na Denetleme Kurulumuz davet edilmiﬂ ve görüﬂme konusunu kapsayan dosyalar taraf›m›za tevdi
edilmiﬂtir. Sözü edilen toplant›lar›n bir k›sm›nda Denetleme Kurulumuz haz›r bulunmuﬂtur.
D- Hesaplar Defter ve Belgeler Üzerinde Yap›lan ‹ncelemeler
Denetleme Kurulumuz, ﬁirketimiz üretim, sat›ﬂ, sat›nalma, kârl›l›k ve yat›r›m çal›ﬂmalar›n› kapsayan ve Yönetim Kurulunca
taraf›m›za gönderilen ayl›k faaliyet raporlar›n› incelemek ve Yönetim Kurulu toplant›lar›na iﬂtirak etmek suretiyle ﬂirket
faaliyetleri, muhasebe ve kay›t düzeni hakk›nda devaml› bilgi edinmiﬂ ve 3, 6, 9 ve 12’inci aylar›n son haftalar›nda tetkik ve
kontrollerde bulunmuﬂ, kay›tlar›n zaman›nda ve muntazam tutuldu¤u sonucuna varm›ﬂt›r.
E- Vezne Kontrolleri ve Sonuçlar›
Türk Ticaret Kanunun 353. Maddesinin 3 no’lu bendi uyar›nca 2008 y›l›nda 4 defa kasa say›m› yap›lm›ﬂ ve kontrollerde
mevcut kay›tlara göre herhangi bir noksanl›k ve hata görülmemiﬂtir.
F- ‹nceleme ve Say›m Sonuçlar›
Türk Ticaret Kanunun 353. Maddesi 4 no’lu bendi uyar›nca her ay›n son haftas›nda yap›lan incelemelerde mevcut k›ymetli
evrak›n defter kay›tlar›na uygun oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
G- ﬁikâyetler ve Yolsuzluklar
Denetleme Kurulumuza 2008 y›l›nda hiçbir ﬂikâyet intikal etmemiﬂ, herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük duyulmam›ﬂt›r.
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl›k
Esas Sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat ile ilgili genel kabul görmüﬂ, muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ
bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ Bilânço ortakl›¤›n an›lan tarihteki mali
durumunu 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Gelir Tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun ve
do¤ru olarak yans›tmakta, kâr›n da¤›t›m önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleﬂmesine uygun bulunmaktad›r. Bilânço ve
Gelir Tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulunun aklanmas›n› onaylar›n›za arz ederiz.

Denetçi
Süleyman Berat Akerman

Denetçi
Hakan Hasan Ar›

Kartonsan Faaliyet Raporu 2008 27

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Bilanço
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)

VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yat›r›mlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Stoklar
Canl› Varl›klar
Di¤er Dönen Varl›klar
Toplam
Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar
Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Finansal Yat›r›mlar
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar
Canl› Varl›klar
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl›klar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
ﬁerefiye
Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›
Di¤er Duran Varl›klar
TOPLAM VARLIKLAR
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31.12.2008

31.12.2007

78.312.986.00
15.792.690
19.969.875
54.375
35.975.124
6.520.922
78.312.986
-

105.405.720.00
43.579.117
43
17.244.505
5.751
28.308.603
16.267.701
105.405.720
-

90.733.553
6.909
12.609.102
229.270
61.156.484
102.725
16.629.063
169.046.539

80.002.953
6.909
12.609.102
229.270
65.196.677
208.837
1.752.158
185.408.673

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Bilanço
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)

31.12.2008

31.12.2007

16.682.700
249.343
10.522.610
1.916.719
640.068
3.310.740
43.220
16.682.700
-

31.940.761
270.851
8.270.061
11.046.347
8.633.613
3.719.889
31.940.761
-

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Borç Karﬂ›l›klar›
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

4.113.075
3.295.757
817.175
143

4.284.560
3.168.241
1.116.176
143

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar
Ödenmiﬂ Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
De¤er Art›ﬂ Fonlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Geçmiﬂ Y›llar Kâr/Zararlar›
Net Dönem Kâr›/Zarar›
Az›nl›k Paylar›
TOPLAM KAYNAKLAR

148.250.764
2.837.014
93.298.658
7.529
20.581.415
16.968.017
14.558.131
169.046.539

149.183.352
2.837.014
93.298.658
7.529
20.672.236
18.265.019
14.102.896
185.408.673

KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Dönem Kâr› Vergi Yükümlülü¤ü
Borç Karﬂ›l›klar›
Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klara ‹liﬂkin Yük.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Gelir Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)

31.12.2008

31.12.2007

127.332.900
(105.805.764)
21.527.136

121.360.961
(98.711.743)
22.649.218

-

-

BRÜT KÂR/(ZARAR)

21.527.136

22.649.218

Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri (-)
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Di¤er Faaliyet Giderleri (-)

(4.879.900)
(4.898.084)
856.246
(4.238.482)

(4.063.321)
(6.797.951)
1.170.254
(2.222.354)

8.366.916

10.735.846

Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar›n Kâr/Zararlar›ndaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

19.014.685
(9.509.635)

18.751.222
(12.340.689)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER VERG‹ ÖNCES‹ KÂRI/(ZARARI)

17.871.966

17.146.379

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
- Ertelenmiﬂ Vergi Gelir/(Gideri)

(3.313.835)
(3.612.836)
299.001

(3.043.483)
(3.567.596)
524.113

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

14.558.131

14.102.896

DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

14.558.131

14.102.896

Dönem Kâr/Zarar›n›n Da¤›l›m›
Az›nl›k Paylar›
Ana Ortakl›k Paylar›

14.558.131

14.102.896

5,13

4,97

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
Sat›ﬂ Gelirleri
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr/(Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di¤er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di¤er Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/(Zarar)

FAAL‹YET KÂR/(ZARARI)

DURDURULAN FAAL‹YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonras› Dönem Kâr›/(Zarar›)

Hisse Baﬂ›na Kazanç
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetçi Raporu

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Yönetim Kuruluna;
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi’nin (Kartonsan, ‹ﬂletme) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte
yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, öz sermaye de¤iﬂim tablosunu ve
nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolara ‹lgili Olarak ‹ﬂletme Yönetiminin Sorumlulu¤u
‹ﬂletme yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i
muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p
yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim
tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk
de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iﬂletmenin iç
kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il,
ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal
tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iﬂletme yönetimi taraf›ndan
benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak
sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir
dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki finansal tablolar, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas›
Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL
GÜREL‹ YEM‹NL‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K VE BA⁄IMSIZ DENET‹M H‹ZMETLER‹ A.ﬁ.

Dr. M. Özgür GÜNEL
Sorumlu Ortak Baﬂ Denetçi
‹stanbul, 24 ﬁubat 2009
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Bilanço
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)

Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yat›r›mlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Stoklar
Canl› Varl›klar
Di¤er Dönen Varl›klar
Toplam
Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klar

Not.6
Not.7
Not.10
Not.12
Not.11
Not.13
Not.14
Not.26

Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Finansal Yat›r›mlar
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar
Canl› Varl›klar
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Maddi Duran Varl›klar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
ﬁerefiye
Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›
Di¤er Duran Varl›klar
TOPLAM VARLIKLAR

Not.10
Not.12
Not.11
Not.7
Not.16
Not.14
Not.17
Not.18
Not.19
Not.20
Not.35
Not.26

‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

32 Kartonsan Faaliyet Raporu 2008

Not.34

Cari Dönem
31.12.2008

Önceki Dönem
31.12.2007

86.214.950
19.015.115
22.119.212
54.375
38.376.893
6.649.355
86.214.950
-

101.591.505
48.020.833
18.458.788
5.751
30.273.521
4.832.612
101.591.505
-

86.133.507
6.909
21
229.270
64.289.237
107.211
4.871.796
16.629.063
172.348.457

73.588.893
6.909
21
5.263.475
63.260.619
186.073
4.871.796
175.180.398

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Bilanço
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)

Notlar

Cari Dönem
31.12.2008

Önceki Dönem
31.12.2007
17.121.369
270.851
7.129.790
5.502.499
490.494
3.727.735
17.121.369
-

KAYNAKLAR
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Dönem Kâr› Vergi Yükümlülü¤ü
Borç Karﬂ›l›klar›
Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›klara ‹liﬂkin Yük.

Not.34

15.268.297
249.343
8.832.216
2.150.834
681.462
3.311.222
43.220
15.268.297
-

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Borç Karﬂ›l›klar›
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

Not.8
Not.9
Not.10
Not.11
Not.12
Not.21
Not.22
Not.24
Not.35
Not.26

4.370.668
3.600.622
769.903
143

4.480.264
3.413.661
1.066.460
143

152.709.492
152.672.506
2.837.014
93.298.657
7.529
21.936.157
19.948.951
14.644.198
36.986
172.348.457

153.578.765
153.540.468
2.837.014
93.298.657

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar
Ödenmiﬂ Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
De¤er Art›ﬂ Fonlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Geçmiﬂ Y›llar Kâr/Zararlar›
Net Dönem Kâr›/Zarar›
Az›nl›k Paylar›
TOPLAM KAYNAKLAR

Not.8
Not.9
Not.10
Not.11
Not.12
Not.21
Not.35
Not.22
Not.26

Not.27

7.529
20.223.031
20.250.162
16.924.075
38.297
175.180.398

‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Gelir Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)

Ba¤›ms›z
Denetimden Geçmiﬂ
Cari Dönem
01.01.2008
31.12.2008

Ba¤›ms›z
Denetimden Geçmiﬂ
Önceki Dönem
01.01.2007
31.12.2007

134.602.107
(110.969.823)
23.632.284

127.237.384
(101.614.644)
25.622.740

-

-

23.632.284

25.622.740

(5.203.777)
(5.974.939)
812.604
(4.297.932)

(4.067.253)
(8.278.688)
27.404.619
(2.232.369)

8.968.240

38.449.049

19.112.377
(9.723.478)

22.243.372
(14.173.264)

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER VERG‹
ÖNCES‹ KÂRI/(ZARARI)

18.357.139

46.519.157

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
- Ertelenmiﬂ Vergi Gelir/(Gideri)

(3.708.751)
(4.005.308)
296.557

(8.658.293)
(9.246.508)
588.215

14.648.388

37.860.864

DÖNEM KÂRI/(ZARARI)

14.648.388

37.860.864

Dönem Kâr/Zarar›n›n Da¤›l›m›
Az›nl›k Paylar›
Ana Ortakl›k Paylar›

4.190
14.644.198

6.588
37.854.276

5,1618

13,3430

Notlar
SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER
Sat›ﬂ Gelirleri
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr/(Zarar)

Not.28
Not.28

Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di¤er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di¤er Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/(Zarar)
BRÜT KÂR/(ZARAR)
Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri (-)
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Di¤er Faaliyet Giderleri (-)

Not.29
Not.29
Not.29
Not.31
Not.31

FAAL‹YET KÂR/(ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar›n Kâr/
Zararlar›ndaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

Not.32
Not.33

Not.35

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER DÖNEM
KÂRI/(ZARARI)
DURDURULAN FAAL‹YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonras›
Dönem Kâr›/(Zarar›)

Hisse Baﬂ›na Kazanç
‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Not.36

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Konsolide Nakit Ak›m Tablosu
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)
(Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)

Notlar

Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmiﬂ
Geçmiﬂ
01.01.2008
01.01.2007
31.12.2008
31.12.2007

A) ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMLARI
Net dönem kâr›
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›ndaki Art›ﬂ (+)
Alacaklar Reeskont Tutar› (+)
Cari Dönem ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤› (+)
Konusu Kalmayan ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤› (-)
Stok De¤er Düﬂüﬂ Karﬂ›l›¤› (+)
Borç Senetleri Prekontu (-)
‹ﬂtirak De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤›(-)
Kur Farklar›ndan Do¤an Zarar (+)
‹ﬂletme Sermayesinde De¤iﬂikler Öncesi Faaliyet Kâr› (+)
Ticari ‹ﬂlemlerdeki ve Di¤er Alacaklardaki Art›ﬂ(-)
Stoklarda azal›ﬂ(+)
Al›m Sat›m amaçl› Menkul K›ymetlerdeki art›ﬂ (-)
Ticari ve Di¤er Borçlardaki azal›ﬂ(-)
Esas Faaliyet ile ‹lgili Oluﬂan Nakit (+)
Faiz Ödemeleri (-)
Vergi Ödemeleri (-)
‹ﬂletme Sermayesinde Di¤er Art›ﬂlar/Azal›ﬂlar (+)/(-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit

Not: 18.
Not:
Not:
Not:

19
24
10
10

Not: 13
Not: 10

Not: 10, 11
Not: 13
Not: 10, 11

14.644.198

37.854.276

6.898.398
186.961
281.334
85.352
(19.434)
22.076.809
(4.075.734)
(8.103.372)
(2.109.998)

7.534.979
(756.899)
(33.448)
81.840
3.383
12

44.684.143
(1.259.613)
(9.825.265)
(177.423)
50.277

(18.445.805)
(10.658.100)

23.334.720
56.806.839

(7.848.154)
5.034.205

(5.166.648)
155.297
-

(2.813.949)

(5.011.352)

(21.508)
(15.512.161)
(15.533.669)
(29.005.718)

269.751
(93.945.964)
(93.676.213)
(41.880.726)

48.020.833
19.015.115

89.901.559
48.020.833

B) YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN
NAK‹T AKIMI
Mali Duran Varl›k al›mlar› neti (-)
Maddi ve M.Olmayan duran varl›k al›mlar› (-)
Maddi ve Maddi Olmayan duran varl›k ç›k›ﬂlar› net de¤eri
Yat›r›m Amaçl› G.Menkul al›mlar›(-)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit

Not: 18, 19
Not: 18, 19
Not: 17

C) F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNALANAN
NAK‹T AKIMLARI
Hisse Senedi ‹hraçlar› Nedeniyle Oluﬂan Nakit Giriﬂleri (+)
K›sa vadeli mali borçlardaki art›ﬂ (+)
Uzun vadeli mali borçlardaki art›ﬂ (+)
Ödenen Temettüler (-)
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art›ﬂ
DÖNEM BAﬁI NAK‹T DE⁄ERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR

Not: 8
Not: 8

Not: 6
Not: 6

‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.
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Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27

2.837.014 93.298.657

-

7.529

7.529

Hisse
Senedi
‹hraç
Primleri

Sermaye
Karﬂ›l›kl›
Düzeltmesi
‹ﬂtirak
Ödenmiﬂ
Olumlu
Sermaye
Sermaye
Fark› Düzeltmesi (-)

2.837.014 93.298.657

7.529

-

2.837.014 93.298.657

(12.839.796)

480.368

-

Ana Ortakl›¤a
Ait
Özkaynaklar
189.684.161

-

De¤er
Art›ﬂ
Fonlar›

20.250.162

16.924.075

- 21.936.157

1.713.126

- 20.223.031

19.948.951

14.644.198

152.672.506

14.644.198

14.644.198

153.540.468

(15.512.160)

16.924.075

Ana Ortakl›¤a
Ait
Özkaynaklar

153.540.468

15.210.949 (15.210.949)
- (1.713.126)
(15.512.160)

20.250.162

Yabanc›
Kârdan
Para
Ayr›lan
Çevrim K›s›tlanm›ﬂ Geçmiﬂ Y›llar Net Dönem
Farklar›
Yedekler Kâr/Zararlar› Kâr›/Zarar›

- 20.223.031

1.485.845
(1.485.845)
37.854.276

1.588.781

(102.936)

15.746.287 (17.242.877)
(18.957.362)
(51.287.300) (20.930.201)

1.496.590
1.343.243
8.725.452

18.460.136
2.014
(17.614.119)
(76.331.845)
1.485.845
37.854.276

17.979.768

Yabanc›
Kârdan
Para
Ayr›lan
Çevrim K›s›tlanm›ﬂ Geçmiﬂ Y›llar Net Dönem
Farklar›
Yedekler Kâr/Zararlar› Kâr›/Zarar›
7.068.965
74.851.473 17.242.877

Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
Not:27
2.014

De¤er
Art›ﬂ
Fonlar›

-

Hisse
Senedi
‹hraç
Primleri
7.529

Not:27

‹liﬂik aç›klay›c› notlar bu tablolar›n tamamlay›c›s›d›r.

31.01.2008

Sermaye art›r›m›
Geçmiﬂ y›llar kârlar›na transferler
Yedeklere transferler
Temettü ödemesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kâr›

01.01.2008

31.01.2007

Sermaye art›r›m›
‹ﬂletmenin Sahip Oldu¤u Kendi Hisse
senetlerinde de¤iﬂim
‹ﬂletme Birleﬂmesi
Geçmiﬂ y›llar kârlar›na transferler
Yedeklere transferler
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi 24.10.2007
Yabanc› para çevrim farklar›
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Kazançlar›
Transfer
Net dönem kâr›

01.01.2007

Notlar

Sermaye
Karﬂ›l›kl›
Düzeltmesi
‹ﬂtirak
Ödenmiﬂ
Olumlu
Sermaye
Sermaye
Fark› Düzeltmesi (-)
2.835.000 88.158.685
(480.368)

36.986

4.190

(5.501)

38.297

Az›nl›k
Paylar›

38.297

4.190

(115186)

Az›nl›k
Paylar›
149.293

152.709.492

(15.517.661)
14.648.388

153.578.765

Toplam
Özkaynaklar

153.578.765

18.460.136
2.014
(17.614.119)
(76.447.031)
1.485.845
37.858.466

-

Toplam
Özkaynaklar
189.833.454

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi

Konsolide Öz Sermaye De¤iﬂim Tablosu
(Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri XI No: 29 Tebli¤i Kapsam›nda Düzenlenmiﬂtir.)
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ (Aksi belirtilmedikçe Türk Liras›)

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

1 ﬁ‹RKET‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
KARTONSAN KARTON SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.’nin (ﬁirket) faaliyet konusu kuﬂe karton üretimi ve ﬁirket ana
sözleﬂmesinde yaz›l› di¤er iﬂlerdir.
ﬁirket’in ba¤l› ortakl›¤› SELKA ‹Ç VE DIﬁ T‹CARET A.ﬁ.’nin faaliyet konusu kuﬂe karton ticareti ve ana sözleﬂmede yaz›l›
di¤er iﬂlerdir.
ﬁirket’in Müﬂterek Yönetime Tabi ba¤l› ortakl›¤› DÖNKASAN DÖNÜﬁEN KA⁄. HAM. SAN. VE T‹C. A.ﬁ.’nin faaliyet konusu
her türlü ka¤›t, karton, madeni cam vs gibi hurdalar› sat›n almak, tasnif etmek, balyalamak, paketlemek, depolamak, bu
konularda fason iﬂi yapmak ve/veya yapt›rmak, pazarlama faaliyetlerini gerçekleﬂtirmektir.
Ana ﬂirket ve ba¤l› ortakl›klar›n sermaye yap›lar› aﬂa¤›daki gibidir:
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.

Ortaklar
Pak Holding A.ﬁ.
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.ﬁ.
Asil G›da ve Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.
Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er Ortaklar (Halka Aç›k K›s›m)
Tarihi de¤erle sermaye

31.12.2008
Pay Oran›
Pay Tutar›
948.595
564.903
498.717
83.300
741.499
2.837.014

(%)
33,41
19,91
17,59
2,94
26,14

31.12.2007
Pay Oran›
Pay Tutar›
(%)
820.711
28,93
564.903
19,91
498.717
17,59
83.300
2,94
869.383
30,63
2.837.014

Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.

Ortaklar
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er Gerçek ve Tüzel Kiﬂi Ortaklar
Tarihi de¤erle sermaye

31.12.2008
Pay Oran›
Pay Tutar›
(%)
1.240.838
99,27
9.162
0,73
1.250.000

31.12.2007
Pay Oran›
Pay Tutar›
(%)
1.240.838
99,27
9.162
0,73
1.250.000

31.12.2008
Pay Oran›
Pay Tutar›
(%)
74.999
49,99
44.970
29,98
30.000
20
30
1
150.000

31.12.2007
Pay Oran›
Pay Tutar›
(%)
74.999
49,99
44.970
29,98
30.000
20
30
1
150.000

Dönkasan Dönüﬂen Ka¤. Ham. San. ve Tic. A.ﬁ.

Ortaklar
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Olmuksa International Paper Amb. San. ve Tic. A.ﬁ.
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.
Ak Sigorta A.ﬁ.
Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Tarihi de¤erle sermaye

Bundan böyle konsolide mali tablolarda ve dipnotlar›nda ﬁirket ve ba¤l› ortakl›klar› “Grup” olarak adland›r›lacakt›r.
ﬁirket’in 2008 y›l›nda çal›ﬂan ortalama personel say›s› 249 kiﬂidir. (2007: 233) ﬁirket’in ticari sicile kay›tl› adresi Prof. Dr.
Bülent Tarcan Sok. No:5 Pak ‹ﬂ Merk. Kat:3 Gayrettepe/‹STANBUL’dur. ﬁirketin ana merkezi ‹stanbul olup Kullar Köyü
41001 Kocaeli’nde fabrikas› bulunmaktad›r.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

2007 Y›l› içerisinde Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ ile ‹ﬂtiraki Selka Holding A.ﬁ. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas› Kanunu ve di¤er yasal düzenlemelere göre külliyen devir al›nmas› yoluyla birleﬂmiﬂlerdir. Söz konusu birleﬂme ile
ilgili genel kurul kararlar› 02.10.2007 Tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek, 08.10.2007 Tarih ve 6911 Say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan edilmiﬂtir. Birleﬂme ile ilgili yasal süreç 2007 y›l› içerisinde tamamlanm›ﬂt›r.
2 MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
2.01 Sunuma ‹liﬂkin Temel Esaslar
Grup yasal defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe
ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤”
ile iﬂletmeler taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere sunulmas›na iliﬂkin ilke, usul ve
esaslar› belirlemektedir. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere
yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu tebli¤e istinaden, iﬂletmeler Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas›
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar›’n› (“UMS/UFRS”) uygularlar ve finansal tablolar›n Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul
edilen haliyle UMS/UFRS’lere göre haz›rlad›¤› hususuna dipnotlarda yer verirler. Bu kapsamda, benimsenen standartlara
ayk›r› olmayan, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu’nca (“TMSK”) yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›n›r.
Dolay›s›yla iliﬂikteki mali tablolar SPK Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤e göre haz›rlanm›ﬂ olup mali tablolar ve dipnotlar, SPK
taraf›ndan 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur. Bu kapsamda
geçmiﬂ dönem mali tablolar›nda baz› s›n›flamalar yap›lm›ﬂt›r.
1 Ocak- 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 24 ﬁubat 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda
onaylanm›ﬂ ve Yönetim Kurulu ad›na Genel Müdür Mehmet Talu ve Genel Müdür Yard›mc›s› Süleyman Kaya taraf›ndan
imzalanm›ﬂt›r.
2.02 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun
mali tablo haz›rlayan ﬂirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n
gerekli olmad›¤›n› ilan etti¤i için bu tarihten itibaren Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde
Finansal Raporlama”ya göre finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu uygulamas›n› sona erdirmiﬂtir.
2.03 Muhasebe Politikalar›nda De¤iﬂiklikler
Gerekli olmas› veya Grubun mali durumu, performans› veya nakit ak›mlar› üzerindeki iﬂlemlerin ve olaylar›n etkilerinin mali
tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do¤uracak nitelikte ise muhasebe politikalar›nda de¤iﬂiklik yap›l›r.
Muhasebe politikalar›nda yap›lan de¤iﬂikliklerin önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep
kullan›mdaym›ﬂ gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulan›r.
2.04 Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak, tahminin yap›ld›¤›
koﬂullarda de¤iﬂiklik olmas›, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliﬂmelerin ortaya ç›kmas› sonucunda tahminler gözden
geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iﬂikli¤in etkisi, yaln›zca bir döneme iliﬂkinse, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde,
gelecek dönemlere de iliﬂkinse, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak,
dönem kâr› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak ﬂekilde mali tablolara yans›t›l›r.
Cari dönem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki dönemlere etkisi olmas› beklenen muhasebe tahminindeki bir
de¤iﬂikli¤in niteli¤i ve tutar› finansal tablo dipnotlar›nda, gelecek dönemlere iliﬂkin etkinin tahmininin mümkün olmad›¤›
haller d›ﬂ›nda, aç›klan›r.
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2.05 2007 Y›l› Finansal Tablolar›nda Yap›lan S›n›flamalar ve Düzenlemeler
Grup, finansal tablolar›n› XI-29 Tebli¤i’ne uygun olarak ilk kez 31 Mart 2008 tarihi itibari ile haz›rlam›ﬂt›r. UMS 1 “Finansal
Tablolar›n Sunuluﬂu Standard›” uyar›nca UMS’ye geçiﬂ tarihi 1 Ocak 2007 olup ilgili düzenlemeler 31 Aral›k 2008 tarihli
finansal tablolarla karﬂ›laﬂt›rmal› olarak sunulan önceki hesap dönemi olan 31 Aral›k 2007 tarihli finansal tablolara ve 1 Ocak
2007 tarihli finansal tablolara uygulanm›ﬂt›r. Söz konusu düzenlemeler sonras› haz›rlanan önceki mali tablo bilgilerinin XI-29
Tebli¤i’ne göre raporlanan mali tablo bilgileri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 itibariyle Toplam Varl›klar
31 Aral›k 2007 itibariyle Toplam Özkaynaklar
31 Aral›k 2007 itibariyle Net Kâr

XI-25 Tebli¤i’ne
göre önceden
raporlanan
189.590.697
153.540.468
37.854.276

XI-29 Tebli¤i’ne
göre yeniden
düzenlenen
175.180.398
153.540.468
37.854.276

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanm›ﬂ bilanço ve 31 Aral›k 2007 tarihli gelir tablosunda bir tak›m s›n›fland›rma
de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r. Bilanço ve gelir tablosundaki önemli tasniflemeler aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
31.12.2007 tarihi itibariyle maddi duran varl›klar içinde bulunan verilen avanslar, di¤er duran varl›klarda tasniflenmiﬂ, di¤er
dönen varl›klarda yer alan peﬂin ödenen vergiler 2007 y›l› kurumlar vergisinden mahsup edilmiﬂtir. 30 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle di¤er faaliyetlerden gelirler ve giderler içinde bulunan reeskont gideri, prekont geliri ve önceki dönem iptalleri, kur
farklar›, sat›ﬂlardan ve al›mlardan elimine edilen vade fark› di¤er faiz geliri ve giderleri finansal, gelir ve giderlerde
tasniflenmiﬂtir.
2.06 Konsolidasyon
Ba¤l› Ortakl›klar, ﬁirket’in do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde ﬂirketlerdeki hisselerle ilgili
oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla; veya oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma
yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve
iﬂletme politikalar›n› ﬁirket’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder.
Ba¤l› ortakl›klar›n ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüslerin bilanço ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak
konsolide edilmiﬂ ve ﬁirket’in sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar›n ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüslerin kay›tl› de¤eri ile
özsermayeleri karﬂ›l›kl› olarak netleﬂtirilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde ﬁirket ile ba¤l› ortakl›klar ve müﬂterek yönetime tabi
teﬂebbüslerin aras›ndaki grup içi iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda karﬂ›l›kl› olarak elimine edilmiﬂtir.
Az›nl›k haklar›, az›nl›k hissedarlar›n›n ba¤l› ortakl›klar›n net aktiflerdeki ve dönem faaliyet sonuçlar›ndaki pay›n› gösterir. Bu
detaylar konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayr› olarak gösterilir. Az›nl›k haklar›na ait zararlar ba¤l› ortakl›klar›n hisselerine
ait az›nl›k ç›karlar›ndan fazla ise, az›nl›¤›n ba¤lay›c› yükümlülükleri olmad›¤› takdirde az›nl›klara ait zararlar ço¤unlu¤un ç›karlar›
aleyhine sonuçlanabilir.
Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen Toplulu¤un net varl›klar›n›n makul de¤erindeki pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki
fark› gösteren pozitif ﬂerefiye ve negatif ﬂerefiye, 31 Aral›k 2004 tarihinden önce gerçekleﬂen sat›n almalara iliﬂkin ise
aktifleﬂtirilmiﬂ ve do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k 2004 tarihine kadar pozitif
ﬂerefiye itfa pay› gider, negatif ﬂerefiye itfa pay› gelir yaz›lmak suretiyle gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. UFRS 3 - “‹ﬂletme
Birleﬂmeleri” çerçevesinde ise daha sonra gerçekleﬂen sat›n almalardan kaynaklanan pozitif ﬂerefiye için amortisman
muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan pozitif ﬂerefiye gözden geçirilerek varsa de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lmaktad›r. Yine ayn›
tarihten sonra gerçekleﬂen sat›n almalara iliﬂkin iktisap edilen tan›mlanabilir varl›k ve borçlar›n makul de¤erinde Toplulu¤un
pay›n›n iktisap maliyetini aﬂmas›, di¤er bir ifadeyle negatif ﬂerefiye oluﬂmas› söz konusu ise bu tutar oluﬂtu¤u dönemde
gelir olarak kaydedilmektedir.
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Buna göre, Grup 31 Aral›k 2004 tarihinden sonra sona eren ilk y›ll›k hesap döneminin baﬂ›ndan itibaren (1 Ocak 2005), 31
Aral›k 2004 tarihinden önce gerçekleﬂmiﬂ iﬂlemlerden do¤an pozitif ﬂerefiye tutar›n› itfa etmeyi durdurmuﬂ, yine ayn›
standart gere¤ince, önceki dönemlerde gerçekleﬂen iktisaplardan kaynaklanan negatif ﬂerefiyenin net kay›tl› tutar› “Geçmiﬂ
Y›llar Kârlar›” hesab› ile iliﬂkilendirilmek suretiyle düzeltilmiﬂtir.
Nominal TL Üzerinden
Kartonsan A.ﬁ.
Selka ‹ç ve D›ﬂ Tic. A.ﬁ.
Di¤er
Toplam Sermaye

Kartonsan
Oran
Kay›tl› TL
100
2.837.014
100
2.837.014

Oran
50
50
100

Dönkasan
Kay›tl› TL
74.999
1
75.000
150.000

Selka ‹ç D›ﬂ
Oran
Kay›tl› TL
99,27
1.240.838
0,73
9.162
100
1.250.000

2007 y›l› içerisinde ﬂirketin karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisinde bulundu¤u Selka Holding A.ﬁ. 16.04.2007 tarihi itibariyle sahibi oldu¤u
ﬂirketin ortakl›k paylar›n›n tamam›n› Pak Grubu firmalar›ndan Asil G›da ve Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.’ye 13.04.2007 tarihinde
‹MKB’de 2. seansta oluﬂan a¤›rl›kl› ortalama fiyat üzerinden (Beher 1 TL nominal bedel için 92,75 TL) toplam 44.554.132 TL
peﬂin bedel ile satm›ﬂt›r. Sat›ﬂ sonras›nda Selka Holding A.ﬁ’nin ﬁirketindeki ortakl›k pay› kalmam›ﬂ, Asil G›da ve Kimya San.
ve Tic. A.ﬁ.’nin Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'ndeki iﬂtirak oran› %0,65’ten %17,59’a yükselmiﬂtir.
2007 y›l› içerisinde Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ ile ‹ﬂtiraki Selka Holding A.ﬁ. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas› Kanunu ve di¤er yasal düzenlemelere göre külliyen devir al›nmas› yoluyla birleﬂmiﬂlerdir. Söz konusu birleﬂme ile
ilgili genel kurul kararlar› 02.10.2007 Tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek, 08.10.2007 Tarih ve 6911 Say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan edilmiﬂtir. Birleﬂme sonucunda Selka Holding A.ﬁ’nin Ba¤l› ortakl›¤› olan Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
ﬁirketin do¤rudan ba¤l› ortakl›¤› konumuna gelmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide mali tablolarda Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. ile Dönkasan Dönüﬂen Ka¤.
Ham. San. ve Tic. A.ﬁ. konsolidasyona dahil edilmiﬂlerdir.
2.07 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Mali tablolar›n haz›rlanmas› s›ras›nda uygulanan önemli muhasebe politikalar›n›n özeti aﬂa¤›daki gibidir:
2.07.01 Gelir Kaydedilmesi
Gelirler, gelir tutar›n›n güvenilir ﬂekilde belirlenebilmesi ve iﬂlemle ilgili ekonomik yararlar›n ﬁirket’e akmas›n›n muhtemel
olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net
sat›ﬂlar, mal sat›ﬂlar›ndan iade ve sat›ﬂ iskontolar›n›n düﬂülmesi suretiyle bulunmuﬂtur.
Mallar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen gelir, aﬂa¤›daki ﬂartlar karﬂ›land›¤›nda muhasebeleﬂtirilir:
• Grubun mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya devretmesi,
• Grubun mülkiyetle iliﬂkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün
olmamas›,
• Gelir tutar›n›n güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülmesi,
• ‹ﬂlemle iliﬂkili olan ekonomik faydalar›n iﬂletmeye ak›ﬂ›n›n olas› olmas›,
• ‹ﬂlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülmesi.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varl›ktan elde edilecek tahmini nakit giriﬂlerini söz
konusu varl›¤›n kay›tl› de¤erine indirgeyen efektif faiz oran› nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Hisse senedi yat›r›mlar›ndan elde edilen temettü geliri, hissedarlar›n temettü alma hakk› do¤du¤u zaman kayda al›n›r.
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleﬂmesi boyunca do¤rusal yönteme göre muhasebeleﬂtirilir.
Sat›ﬂlar içerisinde önemli bir finansman unsurunun bulunmas› durumunda makul bedel gelecekte oluﬂacak nakit ak›mlar›n›n
finansman unsuru içerinde yer alan gizli faiz oran› ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esas›na göre mali tablolara
yans›t›l›r.
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2.07.02 Stok De¤erlemesi
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenmektedir. Stoklar›n maliyeti; tüm sat›n alma
maliyetlerini, dönüﬂtürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er
maliyetleri içerir. Stoklar›n dönüﬂtürme maliyetleri; direk iﬂçilik giderleri gibi, üretimle do¤rudan iliﬂkili maliyetleri kapsar. Bu
maliyetler ayr›ca ilk madde ve malzemenin mamule dönüﬂtürülmesinde katlan›lan sabit ve de¤iﬂken genel üretim
giderlerinden sistematik bir ﬂekilde da¤›t›lan tutarlar› da içerir.
Stoklar›n maliyetinin hesaplanmas›nda ayl›k a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktad›r. Net gerçekleﬂtirilebilir de¤er,
ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluﬂan tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan tahmini tamamlanma maliyeti ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için
yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam›n›n indirilmesiyle elde edilir.
2.07.03 Maddi Duran Varl›klar
Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine
göre düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinden, 2005 ve sonras› y›llarda al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ
amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülerek yans›t›l›r.
Amortisman, normal amortisman metodu ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere ekonomik ömürler
esas al›narak aﬂa¤›daki oranlara göre hesaplanmaktad›r.
Cinsi
Binalar
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Makine ve Tesisler
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Nakil Vas›talar›

31.12.2008 Oran (%)
2
4
10
20
20

31.12.2007 Oran (%)
2
4
10
20
20

Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebiyle amortisman ayr›lmamaktad›r.
Sabit k›ymetlerin sat›ﬂ› dolay›s›yla oluﬂan kâr ve zararlar net defter de¤erleriyle sat›ﬂ fiyat›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucunda
belirlenir ve faaliyet kâr›na dahil edilir.
Bak›m ve onar›m giderleri gerçekleﬂti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve onar›m gideri ilgili aktifte geniﬂleme veya gözle
görünür bir geliﬂme sa¤l›yorsa aktifleﬂtirilir.
2.07.04 Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n al›nan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiﬂ
maliyetlerinden ve 01 Ocak 2005’ten sonra sat›n al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erinden, birikmiﬂ itfa ve tükenme
paylar› ile kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülmüﬂ olarak gösterilirler. Bu varl›klar beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal
amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde
ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas› etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de¤iﬂiklikler ileriye
dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›, sat›n al›m› s›ras›nda ve sat›n almadan kullan›ma haz›r olana kadar geçen sürede oluﬂan
maliyetler üzerinden aktifleﬂtirilir. Söz konusu maliyetler faydal› ömürlerine göre amortismana tabi tutulur.
2.07.05 Finansal Kiralama ‹ﬂlemleri
Kirac› Olarak Grup:
Finansal Kiralama
Tüm fayda ve risklerin üstlenildi¤i maddi varl›klar›n finansal kiralama yolu ile elde edilmesi Grup taraf›ndan finansal kiralama
ad› alt›nda s›n›fland›r›l›r. Finansal kiralamalar gerçekleﬂtirildikleri tarihte, kiralanan varl›¤›n piyasa de¤eri veya minimum
finansal kiralama ödemelerinin bugünkü de¤erinin düﬂük olan›ndan aktifleﬂtirilirler. Kira ödemeleri anapara ve faiz
içeriyormuﬂ gibi iﬂleme konulur. Anapara kira ödemeleri bilançoda yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz
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ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca gelir tablosunda giderleﬂtirilir. Finansal kiralama sözleﬂmesi ile elde edilen
maddi duran varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
Operasyonel Kiralama
Kiralayan›n mal›n tüm risk ve faydalar›n› elinde bulundurdu¤u kira sözleﬂmeleri operasyonel kiralama olarak adland›r›l›r. Bir
operasyonel kiralama için yap›lan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca normal yönteme göre gider olarak kay›tlara
al›nmaktad›r.
Kiralayan Olarak Grup:
Operasyonel Kiralama
Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit k›ymetleri bilançoda sabit k›ymetin içeri¤ine göre göstermektedir. Operasyonel
kiralama iﬂleminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama süresi boyunca normal yöntemle gelir olarak kay›tlara
al›nmaktad›r. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde etmek için yap›lan ilk direkt maliyetler yap›ld›klar› dönemin gelir
tablosunda gider olarak kay›tlara al›nmaktad›rlar.
2.07.06 Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
ﬁerefiye gibi s›n›rs›z ömrü olan varl›klar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varl›klar için her y›l de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. ‹tfaya
tabi olan varl›klar için ise defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum veya olaylar›n ortaya ç›kmas› halinde
de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazanabilir tutar›n› aﬂmas› durumunda de¤er düﬂüklü¤ü
karﬂ›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er veya
kullan›mdaki de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit ak›mlar›n›n
oldu¤u en düﬂük seviyede gruplan›r. ﬁerefiye haricinde de¤er düﬂüklü¤üne tabi olan finansal olmayan varl›klar her raporlama
tarihinde de¤er düﬂüklü¤ünün olas› iptali için gözden geçirilir.
2.07.07 Borçlanma Maliyetleri
Kullan›ma ve sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›lar söz konusu oldu¤unda, sat›n al›nmas›, yap›m›
veya üretimi ile do¤rudan iliﬂkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varl›k kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale getirilene kadar
varl›¤›n maliyetine dahil edilmektedir. Yat›r›mla ilgili kredinin henüz harcanmam›ﬂ k›sm›n›n geçici süre ile finansal yat›r›mlarda
de¤erlendirilmesiyle elde edilen finansal yat›r›m geliri aktifleﬂtirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Di¤er
tüm borçlanma maliyetleri, oluﬂtuklar› dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
2.07.08 Finansal Araçlar
(i) Finansal varl›klar
Finansal yat›r›mlar, gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan ve gerçe¤e uygun de¤erinden kay›tlara al›nan
finansal varl›klar haricinde, gerçe¤e uygun piyasa de¤erinden al›m iﬂlemiyle do¤rudan iliﬂkilendirilebilen harcamalar
düﬂüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleﬂtirilir. Yat›r›mlar, yat›r›m araçlar›n›n ilgili piyasa taraf›ndan belirlenen
süreye uygun olarak teslimat› koﬂulunu taﬂ›yan bir kontrata ba¤l› olan iﬂlem tarihinde kay›tlara al›n›r veya kay›tlardan ç›kar›l›r.
Finansal varl›klar “gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yat›r›mlar”, “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak s›n›fland›r›l›r.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varl›¤›n itfa edilmiﬂ maliyet ile de¤erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliﬂkili oldu¤u döneme
da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda daha k›sa bir
zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam›n›n, ilgili finansal varl›¤›n tam olarak net bugünkü de¤erine
indirgeyen orand›r.
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›nda s›n›fland›r›lan finansal varl›klar ile ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad›r.
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a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Gerçe¤e uygun de¤er fark› gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›klar; al›m-sat›m amac›yla elde tutulan finansal varl›klard›r.
Bir finansal varl›k k›sa vadede elden ç›kar›lmas› amac›yla edinildi¤i zaman söz konusu kategoride s›n›fland›r›l›r. Finansal riske
karﬂ› etkili bir koruma arac› olarak belirlenmemiﬂ olan türev ürünleri teﬂkil eden bahse konu finansal varl›klar da gerçe¤e
uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Bu kategoride yer alan varl›klar, dönen
varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar.
b) Vadesine kadar elde tutulan finansal varl›klar
Grubun vadesine kadar elde tutma olana¤› ve niyeti oldu¤u, sabit veya belirlenebilir bir ödeme plan›na sahip, sabit vadeli
borçlanma araçlar›, vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar olarak s›n›fland›r›l›r. Vadesine kadar elde tutulacak yat›r›mlar
etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiﬂ maliyet bedelinden de¤er düﬂüklü¤ü tutar› düﬂülerek kay›tlara al›n›r ve ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullan›lmak suretiyle hesaplan›r.
c) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl›k olmayan veya (b) al›m sat›m amaçl› finansal
varl›k olmayan finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara al›nd›ktan sonra güvenilir bir
ﬂekilde ölçülebiliyor olmas› koﬂuluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir
ﬂekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas› olmayan menkul k›ymetler maliyet de¤eriyle gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r
finansal varl›klara iliﬂkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür varl›klar›n makul
de¤erinde meydana gelen de¤iﬂiklikler özkaynak hesaplar› içinde gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya de¤er
düﬂüklü¤ü olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat›lmaya haz›r
finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar›na yönelik yat›r›mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleﬂtirilen de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›klar›, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat›lmaya haz›r olarak
s›n›fland›r›lan özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar› gelir tablosunda iptal edilebilir.
d) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iﬂlem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride
s›n›fland›r›l›r. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü
düﬂülerek gösterilir.
Finansal varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›,
her bilanço tarihinde de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›klar›na iliﬂkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz konusu
olay›n ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar› üzerindeki
olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na iliﬂkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas›
durumunda de¤er düﬂüklü¤ü zarar› oluﬂur. Kredi ve alacaklar için de¤er düﬂüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen tahmini nakit
ak›mlar›n›n finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter de¤eri
aras›ndaki farkt›r.
Bir karﬂ›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda, de¤er
düﬂüklü¤ü do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düﬂülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi durumunda söz
konusu tutar karﬂ›l›k hesab›ndan düﬂülerek silinir. Karﬂ›l›k hesab›ndaki de¤iﬂimler gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar›, de¤er düﬂüklü¤ünün iptal edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düﬂüklü¤ü hiçbir zaman muhasebeleﬂtirilmemiﬂ
olmas› durumunda ulaﬂaca¤› itfa edilmiﬂ maliyet tutar›n› aﬂmayacak ﬂekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde de¤er düﬂüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›ﬂ, do¤rudan
özkaynaklarda muhasebeleﬂtirilir.
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Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan
daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iﬂikli¤i riski taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip
di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.
(ii) Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar›, sözleﬂmeye ba¤l› düzenlemelere, finansal bir yükümlülü¤ün ve
özkayna¤a dayal› bir arac›n tan›mlanma esas›na göre s›n›fland›r›l›r. Grup’un tüm borçlar› düﬂüldükten sonra kalan
varl›klar›ndaki hakk› temsil eden sözleﬂme özkayna¤a dayal› finansal araçt›r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna¤a
dayal› finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Finansal yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler veya di¤er finansal
yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.
a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal yükümlülükler, gerçe¤e uygun de¤eriyle kayda al›n›r ve her
raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçe¤e uygun de¤eriyle yeniden de¤erlenir. Gerçe¤e uygun de¤erlerindeki
de¤iﬂim, gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir. Gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilen net kazanç ya da kay›plar, söz konusu
finansal yükümlülük için ödenen faiz tutar›n› da kapsar.
b) Di¤er finansal yükümlülükler
Di¤er finansal yükümlülükler baﬂlang›çta iﬂlem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilir.
Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz
yöntemi kullan›larak itfa edilmiﬂ maliyet bedelinden muhasebeleﬂtirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmiﬂ maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliﬂkili oldu¤u
döneme da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› halinde daha
k›sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün net
bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.
(iii) Türev finansal araçlar
Grubun türev finansal arac› yoktur.
2.07.09 Kur De¤iﬂiminin Etkileri
Y›l içerisinde gerçekleﬂen döviz iﬂlemleri, iﬂlem tarihindeki kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bilançoda
yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Bu
çevirimden ve dövizli iﬂlemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârlar›/zararlar› gelir tablosunda yer almaktad›r.
2.07.10 Hisse baﬂ›na Kâr/Zarar
Hisse baﬂ›na kâr, net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de ﬂirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmiﬂ y›l kârlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile
artt›rabilmektedirler. Hisse baﬂ›na kâr hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›ﬂ hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla
hisse baﬂ›na kâr hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
2.07.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirme tarihi aras›nda, iﬂletme lehine veya aleyhine ortaya ç›kan olaylar› ifade
eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olaylar›n var oldu¤una iliﬂkin yeni deliller olmas› veya ilgili olaylar›n bilanço
tarihinden sonra ortaya ç›kmas› durumunda, Grup söz konusu hususlar› ilgili dipnotlar›nda aç›klamaktad›r.
Grup; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu
yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltir.

44 Kartonsan Faaliyet Raporu 2008

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

2.07.12 Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar
Grup’un, geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ünün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için
ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir
biçimde tahmin edilebiliyor olmas› durumunda ilgili yükümlülük, karﬂ›l›k olarak mali tablolara al›n›r. ﬁarta ba¤l› yükümlülükler,
ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi¤inin tespiti amac›yla sürekli
olarak de¤erlendirmeye tabi tutulur. ﬁarta ba¤l› yükümlülük olarak iﬂleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik
fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ﬂarta ba¤l› yükümlülük,
güvenilir tahmin yap›lmad›¤› durumlar hariç, olas›l›ktaki de¤iﬂikli¤in meydana geldi¤i dönemin finansal tablolar›nda karﬂ›l›k
olarak kay›tlara al›n›r.
Grup ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin muhtemel hale geldi¤i ancak ekonomik fayda içeren kaynaklar›n tutar› hakk›nda güvenilir
tahminin yap›lmamas› durumunda ilgili yükümlülü¤ü dipnotlarda göstermektedir.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin
olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilecek olan varl›k, ﬂarta ba¤l› varl›k olarak de¤erlendirilir. Ekonomik
fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunmas› durumunda ﬂarta ba¤l› varl›klar dipnotlarda aç›klan›r.
Karﬂ›l›k tutar›n›n ödenmesi için kullan›lan ekonomik faydalar›n tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n üçüncü taraflarca karﬂ›lanmas›n›n
beklendi¤i durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutar›n geri ödenmesinin kesin olmas› ve tutar›n güvenilir bir ﬂekilde
hesaplanmas› durumunda, bir varl›k olara muhasebeleﬂtirilir.
2.07.13 ‹liﬂkili Taraflar
Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan
kontrol edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve ortakl›klar iliﬂkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiﬂlerdir. Ola¤an
faaliyetler nedeniyle iliﬂkili taraflarla girilen iﬂlemler piyasa koﬂullar›na uygun fiyatlarla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2.07.14 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuat›, ana ﬂirket ve onun ba¤l› ortakl›¤›na konsolide vergi beyannamesi haz›rlamas›na izin vermedi¤inden, ekli
konsolide mali tablolarda da yans›t›ld›¤› üzere, vergi karﬂ›l›klar› her bir iﬂletme baz›nda ayr› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiﬂ vergi giderinin (veya gelirinin) toplam›ndan oluﬂur.
Cari vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda
vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç
tuttu¤undan dolay›, gelir tablosunda belirtilen kârdan farkl›l›k gösterir. Grubun cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi itibariyle
yasallaﬂm›ﬂ ya da önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ vergi
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi
matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ
vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr
elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r. ﬁerefiye veya
iﬂletme birleﬂmeleri d›ﬂ›nda varl›k veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan dolay› oluﬂan ve hem ticari hem
de mali kâr veya zarar› etkilemeyen geçici zamanlama farklar›na iliﬂkin ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›
hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu fark›n
ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar ve iﬂ ortakl›klar›ndaki
paylar ile iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliﬂkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek
suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ve gelecekte bu farklar›n ortadan kalkmas›n›n muhtemel
olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r.
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Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl›
de¤eri, bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin
muhtemel olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleﬂece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde
geçerli olmas› beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaﬂm›ﬂ veya önemli ölçüde kanunlaﬂm›ﬂ vergi oranlar› (vergi
düzenlemeleri) üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, Grup’un
bilanço tarihi itibariyle varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i
yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir
hakk›n olmas› veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle
iliﬂkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini netleﬂtirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas›
durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiﬂ vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleﬂtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliﬂkin ertelenmiﬂ
vergi de do¤rudan özkaynakta muhasebeleﬂtirilir) ile iliﬂkilendirilen ya da iﬂletme birleﬂmelerinin ilk kayda al›m›ndan
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiﬂ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak
muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme birleﬂmelerinde, ﬂerefiye hesaplanmas›nda ya da sat›n alan›n, sat›n al›nan ba¤l› ortakl›¤›n
tan›mlanabilen varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› borçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde elde etti¤i pay›n sat›n al›m maliyetini
aﬂan k›sm›n›n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
Mali tablolarda yer alan vergiler, cari dönem vergisi ile ertelenmiﬂ vergilerdeki de¤iﬂimi içermektedir. Grup, dönem sonuçlar›
üzerinden cari ve ertelenmiﬂ vergi hesaplamaktad›r.
Vergi Varl›k ve Yükümlülüklerinde Netleﬂtirme
Ödenecek kurumlar vergisi tutarlar›, peﬂin ödenen kurumlar vergisi tutarlar›yla iliﬂkili oldu¤u için netleﬂtirilmektedir.
Ertelenmiﬂ vergi aktif ve pasifi de ayn› ﬂekilde netleﬂtirilmektedir.
2.07.15 Emeklilik ve K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Türkiye’de geçerli iﬂ kanunlar› gere¤i emeklilik ve k›dem tazminat› provizyonlar› iliﬂikteki finansal tablolarda gerçekleﬂtikçe
provizyon olarak ayr›lmaktad›r. Güncellenmiﬂ olan UMS 19 “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar” Standard› uyar›nca söz konusu
türdeki ödemeler tan›mlanm›ﬂ emeklilik fayda planlar› olarak nitelendirilir.
Ekli mali tablolarda k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, gelecek y›llarda ödenecek emeklilik tazminat›n›n bilanço tarihindeki
de¤erinin hesaplanmas› amac›yla enflasyon oran›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ uygun faiz oran› ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar
olarak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuçlar›nda faiz gideri olarak
gösterilmektedir.
2.07.16 Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Nakit ak›m tablosu için dikkate al›nan nakit
ve nakit benzeri de¤erler eldeki nakit, banka mevduatlar› ve likiditesi yüksek yat›r›mlar› içermektedir. Nakit ak›m tablosunda,
döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› iﬂletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r.
‹ﬂletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grubun esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grubun yat›r›m faaliyetlerinde (varl›k yat›r›mlar› ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve
elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grubun finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.
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2.07.17 Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Hükümet teﬂvikleri, Grup’un bu teﬂviklerle ilgili gerekleri yerine getirdi¤i ve bu teﬂvikin al›naca¤› ile ilgili makul bir sebep
oluﬂmad›¤› sürece muhasebeleﬂtirilmez. Bu teﬂvikler karﬂ›lamalar› beklenen maliyetlerle eﬂleﬂecek ﬂekilde ilgili dönemde
gelir olarak muhasebeleﬂtirilir. Hükümetin sa¤lad›¤› teﬂviklerden elde edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak
muhasebeleﬂtirilir. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle grubun yararlanmakta oldu¤u devlet teﬂvik ve yard›mlar›na iliﬂkin detayl›
bilgi Not.21’de aç›klanm›ﬂt›r.
2.07.18 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, kira veya de¤er art›ﬂ kazanc› elde etmek amac›yla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet
de¤erinden birikmiﬂ amortisman ve vara birikmiﬂ de¤er düﬂüklüklerinden sonraki tutarlar ile gösterilmektedir. Kabul gören
kriterlere uymas› durumunda bilançoda yer alan tutara, var olan yat›r›m amaçl› gayrimenkulün herhangi bir k›sm›n›
de¤iﬂtirmenin maliyeti dahil edilir. Söz konusu tutara, yat›r›m amaçl› gayrimenkullere yap›lan günlük bak›mlar dahil edilmez.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin kullan›m d›ﬂ› kalmalar› veya sat›lmalar› durumunda, bilançodan ç›kart›l›rlar. Bu
gayrimenkullerin sat›mlar›ndan do¤an kâr veya zarar gelir tablosunda gösterilir. Faaliyet kiralamas› çerçevesinde kiralanan
gayrimenkuller, yat›r›m amaçl› gayrimenkul olarak s›n›fland›r›l›r.
2.08 Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tablolar› önceki dönemle
karﬂ›laﬂt›rmal› haz›rlanmaktad›r. Konsolide mali tablolar›n kalemlerinin gösterimi veya s›n›fland›r›lmas› de¤iﬂti¤inde
karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i sa¤lamak amac›yla, önceki dönem konsolide mali tablolar› da buna uygun olarak yeniden s›n›fland›r›l›r.
2.09 Netleﬂtirme/Mahsup
Finansal varl›lar ve yükümlülükler, yasal olarak netleﬂtirme hakk› var olmas›, net olarak ödenmesi veya tahsilin mümkün
olmas› veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂebilmesi halinde,
bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.
2.10 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmiﬂ
kârdan indirilerek kaydedilir.
2.11 Yeni ve Revize Edilmiﬂ Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
Grup cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama
Yorumlar› Komitesi (UFRSYK) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiﬂ
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar› uygulam›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz konusu
tarihten sonra baﬂlayan mali dönemler için zorunlu oldu¤u halde Grubun faaliyetleri ile ilgili de¤ildir:
•
•
•
•

UFRSYK 11, “UFRS 2 - ﬁirket ve ‹ﬂletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liﬂkin ‹ﬂlemler”
UFRSYK 12, “Hisse ‹mtiyaz Anlaﬂmalar›”,
UFRSYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama
Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karﬂ›l›kl› Etkileﬂimleri”,
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Henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve Grup taraf›ndan erken uygulanmas› benimsenmemiﬂ standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar
Aﬂa¤›daki standartlar ve yorumlar bu mali tablolar›n onaylanma tarihinde yay›nlanm›ﬂ ancak yürürlü¤e girmemiﬂtir:
• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”
• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
• UFRYK 13, “Müﬂteri Ba¤l›l›k Programlar›”
• UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nﬂaat Anlaﬂmalar›”
• UFRYK 16, “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n
Finansal Riskten Korunmas›”
• UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödemeler” Hakediﬂ Koﬂullar› ve
‹ptallerine ‹liﬂkin De¤iﬂiklik
• UFRS 3, “‹ﬂletme Birleﬂmeleri”
• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
• UMS 28, “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar”
• UMS 31 “‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Paylar” Sat›n Alma Yönteminin
Uygulanmas› Hakk›nda Kapsaml› De¤iﬂiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.
1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan
mali dönemler için geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.
1 Kas›m 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan
mali dönemler için geçerlidir.
1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.

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

• UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
• UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Sat›n Alma
Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Do¤acak
Yükümlülüklerin Aç›klanmas› Hakk›nda De¤iﬂiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.

• UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
Do¤rudan Öz kayna¤a Kaydedilen Net Gelir Tablosu
Gereklili¤ine ‹liﬂkin Kapsaml› De¤iﬂiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.

• UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme”
Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere
‹lgili De¤iﬂiklikler

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan mali
dönemler için geçerlidir.

Grup yöneticileri, yukar›daki Standart ve Yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grubun mali tablolar› üzerinde
önemli bir etki yaratmayaca¤›n› düﬂünmektedir.
3 ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
‹ﬂletme birleﬂmeleri, teﬂebbüs veya iﬂletmelerin tek raporlayan iﬂletme oluﬂturmak üzere bir araya gelmesidir. Grup’un cari
dönemde iﬂletme birleﬂmesi çerçevesinde de¤erlendirilmesi gereken bir iﬂlemi bulunmamaktad›r.
4 ‹ﬁ ORTAKLIKLARI
Bu k›s›m, iﬂ ortaklar›ndaki paylar›n muhasebeleﬂtirilmesi ve iﬂ ortakl›¤›n›n varl›k, borç, gelir ve giderlerinin ortak giriﬂimcilerin
ve yat›r›mc›lar›n mali tablolar›nda raporlanmas›na yöneliktir. ‹ﬂ ortakl›klar› farkl› çeﬂit ve yap›da olabilir. Bu standart üç tür iﬂ
ortakl›¤›n› tan›mlar. Bunlar; müﬂtereken kontrol edilen faaliyetler, müﬂtereken kontrol edilen varl›klar ve müﬂtereken kontrol
edilen iﬂletmelerdir. Bu standartta belirtilen temel konular, müﬂterek kontrolün olup olmad›¤›n›n belirlenmesi, iﬂ
ortakl›klar›n›n türünün belirlenmesi ve oransal konsolidasyon ve özkaynak yönteminin uygulanmas› ile ilgilidir. Grup’un iﬂ
ortakl›¤› bulunmamaktad›r.
5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup cari dönemde ‹zmit Kullar Köyündeki fabrikas› ile kuﬂe karton üretimi sektöründe faaliyet göstermektedir.
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6 NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹
Grubun dönem sonlar› itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varl›klar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
Kasa
Banka
-Vadeli Mevduat
-Vadesiz Mevduat
Likit Fon
Repo Edilen Varl›klar
Kredi Kart› Alacaklar›
Toplam

31.12.2008
74.159
17.337.480
16.909.461
428.019
10
150.052
1.453.414
19.015.115

31.12.2007
50.744
47.712.546
44.619.936
3.092.610
43
257.500
48.020.833

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle banka hesaplar›n›n para cinsi bak›m›ndan da¤›l›mlar› aﬂa¤›daki gibidir:
Mevduat Cinsi
Vadeli Mevduat
Vadesiz Mevduat
Toplam

TL
13.143.527
205.071
13.348.598

USD
1.613.942
73.160
1.876.704

EURO
605.168
66.298
714.215

Vadeli banka mevduatlar› 1 aya kadar vadeli mevduatlardan oluﬂmaktad›r. Vadeli TL hesaplar için kullan›lan faiz oranlar›
%15,50 ve %20 aras›nda de¤iﬂmekte olup, USD hesaplarda ise faiz oranlar› %7 ila %7,50 ve EURO hesaplarda ise faiz
oranlar› %7 ile %7,25 aras›nda de¤iﬂmektedir.
31.12.2008 tarihi itibariyle vadeli banka mevduat hesaplar›nda 29.625 TL faiz gelir tahakkuku bulunmaktad›r. (31.12.2007:
361.360 TL)
7 F‹NANSAL YATIRIMLAR
31.12.2007 ve 31.12.2008 itibariyle Finansal Yat›r›mlar aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap Ad›
Sekav Selüloz ve Ka¤›t Sanayi Vakf›
Toplam

31.12.2008
21
21

31.12.2007
21
21

31.12.2008
249.343
249.343

31.12.2007
270.851
270.851

8 F‹NANSAL BORÇLAR
Grup’un dönem sonlar› itibariyle K›sa Vadeli Finansal Borçlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
Banka Kredileri
Toplam
Grubun dönem sonlar› itibariyle Uzun Vadeli Finansal Borçlar› bulunmamaktad›r.
Grubun kullanm›ﬂ oldu¤u banka kredilerinin tamam› vergi ve SSK prim ödemeleri için kulland›r›lan faizsiz TL cinsi spot
kredilerden oluﬂmaktad›r.
9 D‹⁄ER F‹NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Dönem sonu itibariyle grubun finansal di¤er yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
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10 T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR
Grup’un dönem sonlar› itibariyle K›sa Vadeli Ticari Alacaklar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
Ticari Alacaklar
‹liﬂkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Di¤er Al›c›lar›
Alacak Senetleri
Alacak Reeskontu (-)
ﬁüpheli Ticari Alacaklar
ﬁüpheli Ticari Alacaklar Karﬂ›l›¤› (-)
Toplam

31.12.2008
22.084.641
22.084.641
682.010
(647.439)
372.626
(372.626)
22.119.212

31.12.2007
18.396.387
18.396.387
428.506
(366.105)
287.274
(287.274)
18.458.788

Grup’un dönem sonlar› itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklar› bulunmamaktad›r.
Alacaklar için al›nm›ﬂ ipotek ve teminatlar›n detay› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.

Cinsi
Teminat Senetleri
Teminat Çekleri
Kefalet
Teminat Mektubu
Toplam

TL
0
0
0
13.112.000
13.112.000

31.12.2008
USD
405.000
405.000

EURO
69.000
69.000

TL
100.000
270.000
10.000
16.544.100
16.924.100

31.12.2007
USD
450.000
455.000
905.000

EURO
69.000
69.000

Grup’un dönem sonlar› itibariyle K›sa Vadeli Ticari Borçlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
Sat›c›lar
Di¤er Sat›c›lar
Di¤er Ticari Borçlar
Borç Reeskontu (-)
Toplam

31.12.2008
8.913.663
8.913.663
94.326
(175.773)
8.832.216

31.12.2007
7.131.762
7.131.762
153.383
(155.355)
7.129.790

31.12.2008
54.375
54.375

31.12.2007
5.751
5.751

31.12.2008
6.909
6.909

31.12.2007
6.909
6.909

Grup’un dönem sonlar› itibariyle Uzun Vadeli Ticari Borçlar› bulunmamaktad›r.
11 D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
Grubun dönem sonlar› itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar› aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap Ad›
Personelden Alacaklar
Toplam
Grubun dönem sonlar› itibariyle Uzun Vadeli Di¤er Alacaklar› aﬂa¤›daki gibidir:
Hesap Ad›
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam
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Grubun dönem sonlar› itibariyle K›sa Vadeli Di¤er Borçlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
Ödenecek Vergi, Harç ve Kesintiler
Ödenecek SSK Primleri
Al›nan Sipariﬂ Avanslar›
Di¤er Çeﬂitli Borçlar
Personele Borçlar
‹liﬂkili Taraflara Borçlar
Toplam

31.12.2008
1.104.097
278.025
179.773
9.014
365.898
214.027
2.150.834

31.12.2007
4.639.931
309.637
184.475
7.533
1.000
359.923
5.502.499

31.12.2008
16.159.172
158.380
20.110.848
1.830.192
12.973
105.328
0
38.376.893

31.12.2007
13.033.542
547.959
14.616.776
1.974.185
1.910
102.532
(3.383)
30.273.521

Grubun dönem sonlar› itibariyle Uzun Vadeli Di¤er Borçlar› bulunmamaktad›r.
12 F‹NANS SEKTÖRÜ FAAL‹YETLER‹NDEN ALACAK VE BORÇLAR
Yoktur.
13 STOKLAR
Grubun dönem sonlar› itibariyle Stoklar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
‹lk Madde ve Malzeme
Yar› Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Yoldaki Mallar
Di¤er Stoklar
Stok De¤er Düﬂüklü¤ü Karﬂ›l›¤› (-)
Toplam
14 CANLI VARLIKLAR
Yoktur.
15 DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹NE ‹L‹ﬁK‹N VARLIKLAR
Yoktur.
16 ÖZKAYNAK YÖNTEM‹YLE DE⁄ERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur.
17 YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
31.12.2008 tarihi itibariyle Grubun yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin listesi aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
‹li
‹stanbul
Toplam

‹lçesi
Gaziosmanpaﬂa

Köyü
Hac›maﬂl›

Tapu m2
16.600

Al›ﬂ Tarih
02.03.1998

Aktif De¤eri
229.270
229.270

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller maliyet bedeli ile mali tablolarda yer alm›ﬂt›r.
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31.12.2007 tarihi itibariyle Grubun yat›r›m amaçl› gayrimenkullerinin listesi aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
‹li
‹stanbul
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
K›rklareli
Toplam

‹lçesi
G.osmanpaﬂa
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz
Lüleburgaz

Köyü
Hac›maﬂl›
B.kar›ﬂt›ran
B.kar›ﬂt›ran
B.kar›ﬂt›ran
B.kar›ﬂt›ran
B.kar›ﬂt›ran
B.kar›ﬂt›ran
B.kar›ﬂt›ran

Tapu m2
16.600
57.800
15.800
42.200
42.750
41.850
4.050
2.000

Al›ﬂ Tarih
02.03.1998
28.04.1998
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
10.06.1997
17.06.1997
28.04.1998

Aktif De¤eri
229.270
2.036.459
289.247
772.545
878.604
912.741
74.142
70.467
5.263.475

18 MADD‹ DURAN VARLIKLAR
Grubun dönem sonlar› itibariyle Maddi Duran Varl›klar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
31.12.2008
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
Arsalar
Yer Alt› Yer Üstü Düzenleri
Binalar
Makina Tesis ve Cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
Özel Maliyetler
Toplam

01.01.2008
5.109.298
5.040.917
44.483.497
281.057.178
1.843.382
8.916.869
59.285
689.347
107.410
347.307.183

Transfer
6.143.386
10.850
(6.154.236)
-

Giriﬂler
957.881
102.604
213.194
0
6.954.725
28.696
8.257.100

Sat›ﬂ 31.12.2008
5.109.298
5.040.917
- 44.483.497
374.601 287.783.844
30.807
1.926.029
38.002
9.092.061
0
59.285
0
1.489.836
0
136.106
443.410 355.120.873

01.01.2008
3.828.206
16.514.094
254.093.801
1.404.119
8.116.942
10.243
79.159
284.046.564

Transfer
-

D. Amort.
149.019
890.596
5.616.618
167.376
229.135
10.000
20.929
7.083.673

Sat›ﬂ 31.12.2008
3.977.225
- 17.404.690
230.842 259.479.577
30.807
1.540.688
36.951
8.309.126
0
20.243
0
100.088
298.600 290.831.637

Birikmiﬂ Amortisman
Hesap Ad›
Yer Alt› Yer Üstü Düzenleri
Binalar
Makina Tesis ve Cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
Özel Maliyetler
Toplam
Net De¤er
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63.260.619

144.810

64.289.236
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31.12.2007
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
Arsalar
Yer Alt› Yer Üstü Düzenleri
Binalar
Makina Tesis ve Cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
Özel Maliyetler
Toplam

01.01.2007
5.259.621
4.918.520
44.422.426
273.428.764
1.975.220
8.775.243
9.285
5.452.261
107.410
344.348.750

Transfer
6.910.251
(6.910.251)
-

Giriﬂler
122.397
61.071
838.957
100.975
426.385
50.000
2.147.337
3.747.122

Sat›ﬂ 31.12.2007
150.323
5.109.298
5.040.917
- 44.483.497
120.794 281.057.178
232.813
1.843.382
284.759
8.916.869
59.285
689.347
107.410
788.689 347.307.183

01.01.2007
3.678.754
15.624.776
248.322.207
1.458.919
8.151.592
9.285
60.951
277.306.484

Transfer
-

D.Amort
149.452
889.316
5.892.390
174.219
248.929
959
18.208
7.373.473

Sat›ﬂ 31.12.2007
3.828.206
- 16.514.092
120.791 254.093.806
229.022
1.404.116
283.580
8.116.941
10.244
79.159
633.393 284.046.564

Birikmiﬂ Amortisman
Hesap Ad›
Yer Alt› Yer Üstü Düzenleri
Binalar
Makina Tesis ve Cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Di¤er Maddi Duran Varl›klar
Özel Maliyetler
Toplam
Net De¤er

67.042.266

155.296

63.260.619

19 MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31.12.2008
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
Haklar
Toplam

01.01.2008
947.589
947.589

Transfer
-

Giriﬂler
34.463
34.463

Sat›ﬂ
-

31.12.2008
982.052
982.052

Hesap Ad›
Haklar
Toplam

01.01.2008
761.516
761.516

Transfer
-

D.Amort.
113.325
113.325

Sat›ﬂ
-

31.12.2008
874.841
874.841

Net De¤er

186.073

Birikmiﬂ Amortisman

107.211
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31.12.2007
Maliyet Bedeli
Hesap Ad›
Haklar
Toplam

01.01.2007
864.716
864.716

Transfer
-

Giriﬂler
82.873
82.873

Sat›ﬂ
-

31.12.2007
947.589
947.589

Hesap Ad›
Haklar
Toplam

01.01.2007
599.570
599.570

Transfer
-

D.Amort.
161.946
161.946

Sat›ﬂ
-

31.12.2007
761.516
761.516

Net De¤er

265.146

Birikmiﬂ Amortisman

186.073

20 ﬁEREF‹YE
Ba¤l› Ortakl›k
Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Toplam

01.01.2008
4.871.796
4.871.796

‹laveler
-

31.12.2008
4.871.796
4.871.796

21 DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
Grup, aﬂa¤›da belirtilmiﬂ yat›r›m teﬂvik belgelerine istinaden Kurumlar Vergisi aç›s›ndan sa¤lanan istisnadan
faydalanamamakta olup sadece teﬂvik belgesine istinaden al›m yap›lmas› durumunda KDV istisnas›ndan ve ithalde
ödenebilecek gümrük vergisi istisnas›ndan yararlanmaktad›r.

Belge Tarihi
18.12.2007
17.04.2006

Belge No.
88699
83648

Konusu
Enerji Santrali Modernizasyonu
Karton Makinas› Modernizasyonu
Toplam

Baﬂlama
Tarihi
03.08.2007
27.03.2006

Bitiﬂ
Tarihi
03.09.2009
27.03.2009

Toplam
Planlanan
Yat›r›m
7.000.000
7.579.000
14.579.000

17.04.2006 Tarih ve 83648 nolu yat›r›m teﬂvik belgesinin tamamlanma vizesinin yap›lmas› amac›yla 14.11.2008 Tarihinde
Hazine müsteﬂarl›¤›na baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r.
22 KARﬁILIKLAR, KOﬁULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
i) Karﬂ›l›klar
K›sa Vadeli
Dava Karﬂ›l›¤›
At›k Su Dava Karﬂ›l›¤›
Personel Dava Karﬂ›l›klar›
Personel Ücret ve ‹kramiye Karﬂ›l›¤›
Komisyon Karﬂ›l›¤›
Di¤er Borç Gider Karﬂ›l›klar›
Toplam
Grubun uzun vadeli borç karﬂ›l›klar› bulunmamaktad›r.
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31.12.2008
2.935.437
2.801.386
134.051
77.449
261.719
36.617
3.311.222

31.12.2007
2.317.409
2.208.909
108.500
1.059.999
257.202
93.125
3.727.735
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ii) Koﬂullu Varl›k ve Yükümlülükler;
31.12.2008
Grup yetkili avukatlar›ndan al›nan yaz› neticesinde, Grup aleyhinde aç›lan ve 31.12.2008 tarihi itibari ile devam eden davalarla
ilgili bilgiler aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
1- Kocaeli ‹ﬂ Mahkemesinde 1997/388 esas say› ile yine SSK taraf›ndan ﬂirket aleyhine aç›lan ve çal›ﬂan NEVZAT
KARDÜZ’ün 22.08.1993 tarihinde geçirdi¤i ve %25 maluliyetli sonuçlanan iﬂ kazas› sebebiyle aç›lan rücu davas›d›r.
28.12.2006 tarihli celsede dava talep edildi¤i gibi karar verildi. ﬁirket taraf›ndan temyiz edilen dava Yarg›tay taraf›ndan
onanarak kesinleﬂmiﬂtir. Anayasa Mahkemesinin rücu davalar› ile ilgili verdi¤i karar gere¤ince peﬂin sermaye de¤erinin talep
edilebilece¤i karar› gözönünde bulundurularak ﬂirketin bu dava ile ilgili ödemesi gereken mebla¤ 50 TL olarak tespit
edilmiﬂtir.
2- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2005/763 E say› ile Recep Kesicio¤lu taraf›ndan 08.06.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 400 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL
resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 250 TL kötü niyet tazminat› olmak üzere toplam 1.050 TL tazminat istemli aç›lan dava
22.06.2006 tarihinde yap›lan duruﬂmada davan›n k›smen kabulüne karar verilmiﬂtir. Karar Yarg›tay taraf›ndan da
onaylanm›ﬂt›r. Toplam 12.791,15 TL 15.06.2007 tarihinde ödenerek dosya kapat›lm›ﬂt›r. Ödenen tutar ve iﬂlemiﬂ faizi için
di¤er daval› Enmak Makine Elektrik San. Tic. Ltd. ﬁti.’ne rücu edilerek icra takibine geçilmiﬂtir. Enmak Makine Elektrik San.
Tic. Ltd. ﬁti.’nden alacakl› olunan tutarlar için karﬂ›l›k ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Söz konusu iﬂlemlerle ilgili haciz
takibi devam etmektedir.
3- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/135 E say› ile Fevzi Çiftçi taraf›ndan 06.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve
dava hakk› sakl› tutularak 100 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat› istemli aç›lan dava. 18.04.2006 tarihinden itibaren
mahkeme safhas› baﬂlam›ﬂ olup, 20.07.2006 tarihinde davan›n reddine karar verilmiﬂtir. Davac› tarafça dosya 26.07.2006
tarihinde temyiz edilmiﬂtir. Söz konusu mahkeme karar› Yarg›tay taraf›ndan da onanarak kesinleﬂmiﬂ ve dosya kapanm›ﬂt›r.
4- Hayat Kimya A.ﬁ. taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. aleyhinde mükerrer olarak ödediklerini iddia ettikleri 26.223 TL’nin masraf ve
faizi ile birlikte istirdad› talebiyle ‹stanbul Asliye 6.Ticaret mahkemesinin 2003-997 esas nosundan kay›tl› olarak aç›lan bir
dava olup 447,97 TL’nin Kartonsan A.ﬁ taraf›ndan ödenmesine ve bakiyenin reddine karar verilmiﬂtir. Karar Davac›
taraf›ndan temyiz edilmiﬂtir.
5- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/236 E say› ile Ayhan Öngün taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep
ve dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL resmi ve
dini bayram ücret alaca¤› 100TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n 08.10.2007
tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 1.455,01 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi olan
05.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile tahsiline, fazlaya iliﬂkin taleplerin
reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali
tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
6- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/237 E say› ile Kamil Özkul taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve
dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat›, 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL resmi ve
dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n 08.10.2007
tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 1.592,67 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi olan
13.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile tahsiline, 401,95 TL y›ll›k izin
ücretinin daval›lardan al›narak davac›ya verilmesine ve fazlaya iliﬂkin taleplerin reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay
aﬂamas›nda devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda
karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
7- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/238 E say› ile Nurettin Bekil taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep
ve dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL resmi ve
dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n 08.10.2007
tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 3.198,51TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi olan
13.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile birlikte 954,56 TL ihbar tazminat›,
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1.811,75 TL fazla çal›ﬂma ücreti, 136,77 TL y›ll›k izin ücreti, 411,47 TL genel tatil ücretinin yasal faizi ile daval›lardan al›narak
davac›ya verilmesine ve fazlaya iliﬂkin taleplerin reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda devam etmekte olup
yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
8- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/239 E say› ile Tunay Kaynaker taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat› 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL.
resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n
08.10.2007 tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 1.511,45 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi
olan 05.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile birlikte 234,47 TL y›ll›k izin ücreti
yasal faizi ile daval›lardan al›narak davac›ya verilmesine ve fazlaya iliﬂkin taleplerin reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay
aﬂamas›nda devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda
karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
9- ‹stanbul 7. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/151 E say› ile Candan Ufuk Tanr›sever taraf›ndan aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve dava
hakk› sakl› tutularak 200 TL 4 ayl›k ücret alaca¤›, 500 TL k›dem tazminat› 500 TL ihbar tazminat› 300 TL y›ll›k ücretli izin
alaca¤› olmak üzere toplam 1.500 TL istemli aç›lan dava. Karar yarg›tayda temyiz edilmiﬂ olup temyiz sonucunda ﬂirket
aleyhine karar verilmiﬂtir. 2008 y›l› içerisinde dosya borcu ödenerek dava kapat›lm›ﬂt›r.
10- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/684 E say› ile Murat Alt›ntaﬂ taraf›ndan aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve dava hakk› sakl›
tutularak 100 TL k›dem tazminat› 2.000 TL ihbar tazminat› olmak üzere toplam 2.100 TL istemli aç›lan davan›n 19.09.2007
tarihli duruﬂmada kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 36.755 TL k›dem tazminat› alaca¤›, 6.454 TL ihbar tazminat› alaca¤› olmak
üzere toplam brüt 43.209 TL’nin k›dem tazminat› için fesih tarihi olan 01.09.2006 tarihinden itibaren bankalarca mevduata
uygulanan en yüksek faizi, di¤er alacaklar› için 2.000 TL’lik bölümüne 15.09.2006 tarihinden itibaren, 4.454 TL’lik bölümüne
›slah tarihi olan 11.09.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir.
Dava ﬂirket aleyhine sonuçland›¤›nda mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Karar yarg›tayda temyiz edilmiﬂ olup dosyan›n
Yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir.
11- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/956 E say› ile Y›lmaz Kurt taraf›ndan aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve dava hakk› sakl›
tutularak 500 TL k›dem tazminat› 250 TL ihbar tazminat›, 200 TL fazla çal›ﬂma ücreti ve 100 TL Resmi ve Dini bayram ücreti
olmak üzere toplam 1.050 TL istemli aç›lan davan›n 16.10.2007 tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir.
4.883,58 TL k›dem tazminat›n›n fesih tarihi olan 31.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek
mevduat faiz oran› ile birlikte, toplam brüt 2.521,31 TL tutar›ndaki di¤er alacaklar›n›n 550 TL sinin 21.11.2006 tarihinden
itibaren 1.971,31 TL sinin ›slah tarihi olan 21.08.2007 tarihinden itibaren iﬂleyecek yasal faiziyle birlikte daval›dan al›n›p
davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir.
Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
12- ENMAK MAK‹NE ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹. çal›ﬂanlar›ndan ENG‹N ÇET‹NKAYA taraf›ndan Kocaeli ‹ﬂ
Mahkemesinde 2006/955 E Say› ile fazlaya iliﬂkin dava ve alacak hakk› sakl› kalmak üzere 100 TL k›dem tazminat›, 400 TL
‹hbar Tazminat› istemli aç›lan davan›n 16.10.2007 tarihli duruﬂmada kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 7.415,21 TL k›dem
tazminat› alaca¤› için fesih tarihi olan 31.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi, di¤er
alacaklar› için 400 TL’lik bölümüne 21.11.2006 tarihinden itibaren, 863.36TL’lik bölümüne ›slah tarihi olan 25.07.2007
tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda
devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂt›r.
13- Kocaeli 1. ‹ﬂ Mahkemesinde 2007/6 E.Say› ile ‹HSAN TÜRKÖZ taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. ve SSK Baﬂkanl›¤› Sigorta
‹ﬂleri Genel Müd.’ne 03.05.1990-14.09.1995 tarihleri aras›nda çal›ﬂmas›na iliﬂkin sigortal›l›¤›n tesbiti istemli dava. Dava
devam etmektedir.
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14- Kocaeli 2. ‹ﬂ Mahkemesinde 2007/342 E.Say› ile KAD‹R DEM‹R taraf›ndan fazlaya iliﬂkin talep ve dava hakk›n› sakl›
tutarak ﬂimdilik 100 TL k›dem tazminat› 900 TL ihbar tazminat› istemli davan›n 18.09.2007 tarihli duruﬂmada davan›n k›smen
kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 100 TL k›dem tazminat› alaca¤› için fesih tarihi olan 18.08.2006 tarihinden itibaren
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir. Dava ﬂirket
aleyhine sonuçland›¤›ndan mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Karar yarg›tayda temyiz edilmiﬂ olup dosyan›n Yarg›taydan
dönüﬂü beklenmektedir.
15- Kocaeli 5. ‹cra Müd.nde 2007/2819 E.Say›s› ile Enmak Makina Elektrik San. Tic. Ltd. ﬁti. aleyhine 04.05.2007 tarihinde
35.985 TL as›l alacak 179 TL iﬂlemiﬂ faiz 36.164 TL toplam üzerinden rücu alaca¤› takibe geçildi. Söz konusu icra takibi
kesinleﬂmiﬂ olup alaca¤›n tahsiline çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu amaçla borçlu adresinde haciz iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Söz konusu
alacak için mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
16- Eski ﬂirket çal›ﬂanlar›ndan Mustafa Tuncay Baﬂer’in kendisine K›dem Teﬂvik ‹kramiyesi ödenmesi z›mm›nda ‹stanbul 8.
‹ﬂ Mahkemesi 2007/67 Esas No. lu açm›ﬂ oldu¤u ﬂirket aleyhine sonuçlanm›ﬂt›r. Mali Tablolarda mahkeme karar›na göre
karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
17- Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesinde 2008/56 E. Say› ile Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi ‹su Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
Kocaeli 1. ‹cra Müdürlü¤ünün 2007/7681 E. Say›l› dosyas› ile 2.242.216 TL’lik icra emrine itiraz edilmesi ile ilgili olarak aç›lan
“itiraz›n kald›r›lmas›” istemli dava devam etmektedir. Dosya borcu tutar›nda mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
18- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 2008/137 E say› ile ﬁaban Güngör taraf›ndan aç›lan iﬂe iade istemli dava olup, 04.07.2008
tarihli duruﬂmada ﬂirket lehine karar verilerek dava reddedilmiﬂtir.
19- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 2008/217 E say› ile Mehmet Ali Çetin taraf›ndan iﬂ kazas› nedeniyle 30.000 TL maddi,
80.000 TL manevi tazminat davas› ile 2008/134 E. Say›l› iﬂe iade istemli dava devam etmektedir. ‹ﬂe iade konusu ile ilgili
olarak ilk derece mahkemesi davac› lehine karar vermiﬂtir. Söz konusu karar yarg›tayda ﬂirketimiz taraf›ndan temyiz
edilmiﬂtir.
Söz konusu davada yer alan Maddi ve Manevi tazminat talepleri ile ilgili hususlarda mahkeme süreci devam etmektedir. Söz
konusu tazminat talepleri için mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.
20- ﬁirkete 44.945 TL ticari borcu bulunan Ak Ofset Matb. Ka¤. Tic. ve San. Ltd. ﬁti. hakk›nda ‹cra Takibine baﬂlanm›ﬂt›r.
Mali Tablolarda söz konusu alacak için karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
21- ﬁirkete 19.250 TL borcu bulunan Komsaﬂ Ambalaj San. A.ﬁ hakk›nda ‹cra takibine baﬂlanm›ﬂt›r. Söz konusu alacak tutar›
kadar karﬂ›l›k ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
22- ﬁirkete 7.391,86 TL tutar›nda borcu bulunan Aktaﬂ Matb. Ltd. ﬁti. hakk›nda ‹cra Takibine aﬂlanm›ﬂt›r. Söz konusu alacak
tutar› kadar karﬂ›l›k ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
23- ﬁirkete 16.376,83 TL tutar›nda borcu bulunan Kral Ka¤. ‹th. ‹hr. San. ve Tic. Ltd. ﬁti. hakk›nda ‹cra Takibine aﬂlanm›ﬂt›r.
Söz konusu alacak tutar› kadar karﬂ›l›k ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
24- ﬁirkete 6.039,56 TL tutar›nda borcu bulunan Oktay Sundu ve Ömer ‹hsan Tekin hakanda 14.‹cra memurlu¤unda icra
takibi baﬂlat›lm›ﬂ olup, icra takibat› devam etmektedir. Söz konusu borçlu kiﬂiler kefaletten dolay› sorumlu olduklar›ndan ve
esas alacak için ﬂirketimiz kay›tlar›nda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›¤›ndan, söz konusu icra takibi için mali tablolarda ilave bir
ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›lmam›ﬂt›r.
25- ﬁirketimizin sahibi oldu¤u Küçükçekmece ‹lçesi Sefaköy bölgesinde bulunan taﬂ›nmaz›n› da kapsayan alanda yap›lan,
imar Kanunu 18. madde uygulamas› iﬂlemi ile dayana¤› 22.06.2005 onanl› 1/1000 Ölçekli Uygulama ‹mar Plan›n›n ve
18.08.2004 Tarihli 1/5000 Ölçekli Sefaköy Naz›m ‹mar palan›n›n iptali ve yürütmesinin durdurulmas› istemiyle ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi ile Küçükçekmece Belediyesi aleyhine ‹stanbul 9. ‹dare Mahkemesinde 2008/1503 Esas no ile dava
aç›lm›ﬂt›r. Mahkeme süreci devam etmektedir.
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26- Kocaeli 1. ‹ﬂ mahkemesinde 2008/760 E say› ile Süleyman Esnaf taraf›ndan iﬂe iade istemli dava devam etmektedir.
Dava devam etmektedir.
31.12.2007
Grup yetkili avukatlar›ndan al›nan yaz› neticesinde, Grup aleyhinde aç›lan ve 31.12.2007 tarihi itibari ile devam eden davalarla
ilgili bilgiler aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
1- Kocaeli ‹ﬂ Mahkemesinde 1997/388 esas say› ile yine SSK taraf›ndan ﬂirket aleyhine aç›lan ve çal›ﬂan NEVZAT
KARDÜZ’ün 22.08.1993 tarihinde geçirdi¤i ve %25 maluliyetli sonuçlanan iﬂ kazas› sebebiyle aç›lan rücu davas›d›r.
28.12.2006 tarihli celsede dava talep gibi karar verildi. ﬁirket taraf›ndan temyiz edildi. Dosyan›n Yarg›tay’dan dönüﬂü
bekleniyor.
2- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2005/763 E say› ile Recep Kesicio¤lu taraf›ndan 08.06.2005 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 400 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL
resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 250 TL kötü niyet tazminat› olmak üzere toplam 1.050 TL tazminat istemli aç›lan dava.
22.06.2006 tarihinde yap›lan duruﬂmada davan›n k›smen kabulüne karar verilmiﬂtir. Karar Yarg›tay taraf›ndan da
onaylanm›ﬂt›r. Toplam 12.791,15 TL 15.06.2007 tarihinde ödenerek dosya kapat›lm›ﬂt›r. Ödenen tutar ve iﬂlemiﬂ faizi için
di¤er daval› Enmak Makine Elektrik San. Tic. Ltd. ﬁti.’ne rücu edilerek icra takibine geçilmiﬂtir. Enmak Makine Elektrik San.
Tic. Ltd. ﬁti.’nden alacakl› olunan tutarlar için karﬂ›l›k ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
3- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/135 E say› ile Fevzi Çiftçi taraf›ndan 06.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve
dava hakk› sakl› tutularak 100 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat› istemli aç›lan dava. 18.04.2006 tarihinden itibaren
mahkeme safhas› baﬂlam›ﬂ olup, 20.07.2006 tarihinde davan›n reddine karar verilmiﬂtir. Davac› tarafça dosya 26.07.2006
tarihinde temyiz edilmiﬂtir. Söz konusu mahkeme karar› Yarg›tay taraf›ndan da onanarak kesinleﬂmiﬂ ve dosya kapanm›ﬂt›r.
4- ‹stanbul Asliye 2.Ticaret mahkemesinin 2003-250 esas nosunda kay›tl› olarak Kartonsan A.ﬁ. taraf›ndan evvelce nakde
tahvil edilen cem’an 37.150 TL’lik banka teminat mektubunun masraf ve faizleri ile birlikte tahsili z›mm›nda Hayat Kimya
A.ﬁ. taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. aleyhine aç›lm›ﬂ olan dava Kartonsan A.ﬁ. aleyhine neticelenmiﬂtir. Karar temyiz edilmiﬂ olup
Yarg›tay taraf›ndan da onaylanm›ﬂt›r. Dosya borcu dönem içerisinde ödenerek dava sonuçlanm›ﬂt›r.
5- Hayat Kimya A.ﬁ. taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. aleyhinde mükerrer olarak ödediklerini iddia ettikleri 26.223 TL’nin masraf ve
faizi ile birlikte istirdad› talebiyle ‹stanbul Asliye 6.Ticaret mahkemesinin 2003-997 esas nosundan kay›tl› olarak aç›lan bir
dava devam etmektedir.
6- Mopak Ka¤›t ve Karton San. ve Tic. A.ﬁ. aleyhinde ‹stanbul 2.Fikri ve s›nai haklar hukuk mahkemesinde ﬂirketin tescilli
markalar›na benzer olarak kullanmakta olduklar› markalar›n iptali z›mm›nda bir dava ile ilgili olarak karﬂ›l›kl› aç›lan davalar›n
reddine karar verilerek karﬂ›l›kl› aç›lan davalar sona ermiﬂtir.
7- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/236 E say› ile Ayhan Öngün taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep
ve dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL resmi ve
dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n 08.10.2007
tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 1.455,01 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi olan
05.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile tahsiline, fazlaya iliﬂkin taleplerin
reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda devam etmekte olup Yarg›tay’dan dönüﬂü beklenmektedir. Mali
tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
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8- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/237 E say› ile Kamil Özkul taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve
dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat›, 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL. y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL. resmi ve
dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n 08.10.2007
tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 1.592,67 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi olan
13.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile tahsiline, 401,95 TL y›ll›k izin
ücretinin daval›lardan al›narak davac›ya verilmesine ve fazlaya iliﬂkin taleplerin reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay
aﬂamas›nda devam etmekte olup Yarg›tay’dan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda
karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
9- Kocaeli 3. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/238 E say› ile Nurettin Bekil taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin talep
ve dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat›, 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL resmi ve
dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n 08.10.2007
tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 3.198,51 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi olan
13.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile birlikte 954,56 TL ihbar tazminat›,
1.811,75 TL fazla çal›ﬂma ücreti, 136,77 TL y›ll›k izin ücreti, 411,47 TL genel tatil ücretinin yasal faizi ile daval›lardan al›narak
davac›ya verilmesine ve fazlaya iliﬂkin taleplerin reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda devam etmekte olup
Yarg›tay’dan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
10-Kocaeli 3. ‹ﬂ Mahkemesinde 2006/239 E. Say› ile Tunay Kaynaker taraf›ndan 20.03.2006 tarihinde aç›lan fazlaya iliﬂkin
talep ve dava hakk› sakl› tutularak 250 TL k›dem tazminat› 200 TL ihbar tazminat› 100 TL y›ll›k ücretli izin alaca¤› 100 TL.
resmi ve dini bayram ücret alaca¤› 100 TL fazla çal›ﬂma ücreti olmak üzere toplam 750 TL tazminat istemli aç›lan davan›n
08.10.2007 tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 1.511,45 TL k›dem tazminat›n›n iﬂ akdinin fesih tarihi
olan 05.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oran› ile birlikte 234,47 TL y›ll›k izin ücreti
yasal faizi ile daval›lardan al›narak davac›ya verilmesine ve fazlaya iliﬂkin taleplerin reddine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay
aﬂamas›nda devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda
karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
11- ‹stanbul 7. ‹ﬂ Mahkemesinde 2006/151 E say› ile Candan Ufuk Tanr›sever taraf›ndan aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve dava
hakk› sakl› tutularak 200 TL 4 ayl›k ücret alaca¤›, 500 TL k›dem tazminat› 500 TL ihbar tazminat› 300 TL y›ll›k ücretli izin
alaca¤› olmak üzere toplam 1.500 TL istemli aç›lan dava. Dava ﬂirket aleyhine sonuçlanm›ﬂ olup mali tablolarda karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂt›r. Karar yarg›tayda temyiz edilmiﬂ olup dosyan›n Yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir.
12- Kocaeli 3. ‹ﬂ Mahkemesinde 2006/684 E say› ile Murat Alt›ntaﬂ taraf›ndan aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve dava hakk› sakl›
tutularak 100 TL k›dem tazminat› 2.000 TL ihbar tazminat› olmak üzere toplam 2.100 TL istemli aç›lan davan›n 19.09.2007
tarihli duruﬂmada kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 36.755 TL k›dem tazminat› alaca¤›, 6.454 TL ihbar tazminat› alaca¤› olmak
üzere toplam brüt 43.209 TL nin k›dem tazminat› için fesih tarihi olan 01.09.2006 tarihinden itibaren bankalarca mevduata
uygulanan en yüksek faizi, di¤er alacaklar› için 2.000 TL’lik bölümüne 15.09.2006 tarihinden itibaren, 4.454 TL’lik bölümüne
›slah tarihi olan 11.09.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir.
Dava ﬂirket aleyhine sonuçland›¤›nda mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Karar yarg›tayda temyiz edilmiﬂ olup dosyan›n
Yarg›tay’dan dönüﬂü beklenmektedir.
13- Kocaeli 2. ‹ﬂ mahkemesinde 2006/956 E say› ile Y›lmaz Kurt taraf›ndan aç›lan fazlaya iliﬂkin talep ve dava hakk› sakl›
tutularak 500TL k›dem tazminat› 250 TL ihbar tazminat›, 200 TL fazla çal›ﬂma ücreti ve 100 TL Resmi ve Dini bayram ücreti
olmak üzere toplam 1.050 TL istemli aç›lan davan›n 16.10.2007 tarihli duruﬂmada k›smen kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir.
4.883,58 TL k›dem tazminat›n›n fesih tarihi olan 31.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek
mevduat faiz oran› ile birlikte, toplam brüt 2.521,31TL tutar›ndaki di¤er alacaklar›n›n 550 TL’sinin 21.11.2006 tarihinden
itibaren 1.971,31 TL sinin ›slah tarihi olan 21.08.2007 tarihinden itibaren iﬂleyecek yasal faiziyle birlikte daval›dan al›n›p
davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir.
Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
14- ENMAK MAK‹NE ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. ﬁT‹. çal›ﬂanlar›ndan ENG‹N ÇET‹NKAYA taraf›ndan Kocaeli ‹ﬂ
Mahkemesinde 2006/955 E. Say› ile fazlaya iliﬂkin dava ve alacak hakk› sakl› kalmak üzere 100 TL k›dem tazminat›, 400 TL
ihbar tazminat› istemli aç›lan davan›n 16.10.2007 tarihli duruﬂmada kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 7.415,21 TL k›dem
tazminat› alaca¤› için fesih tarihi olan 31.01.2005 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi, di¤er
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alacaklar› için 400 TL’lik bölümüne 21.11.2006 tarihinden itibaren, 863,36 TL’lik bölümüne ›slah tarihi olan 25.07.2007
tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir. Dava Yarg›tay aﬂamas›nda
devam etmekte olup yarg›taydan dönüﬂü beklenmektedir. Mali tablolarda söz konusu dosya borcu tutar›nda karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂt›r.
15- Kocaeli 1. ‹ﬂ Mahkemesinde 2007/6 E.Say› ile ‹HSAN TÜRKÖZ taraf›ndan Kartonsan A.ﬁ. ve SSK Baﬂkanl›¤› Sigorta
‹ﬂleri Genel Müd.’ne 03.05.1990-14.09.1995 tarihleri aras›nda çal›ﬂmas›na iliﬂkin sigortal›l›¤›n tesbiti istemli dava. Duruﬂma
Tarihi:11.02.2008.
16- Kocaeli 2. ‹ﬂ Mahkemesinde 2007/342 E.Say› ile KAD‹R DEM‹R taraf›ndan fazlaya iliﬂkin talep ve dava hakk›n› sakl›
tutarak ﬂimdilik 100 TL k›dem tazminat› 900 TL ihbar tazminat› istemli davan›n 18.09.2007 tarihli duruﬂmada davan›n k›smen
kabulüne iliﬂkin karar verilmiﬂtir. 100 TL k›dem tazminat› alaca¤› için fesih tarihi olan 18.08.2006 tarihinden itibaren
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine karar verilmiﬂtir. Dava ﬂirket
aleyhine sonuçland›¤›ndan mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Karar yarg›tayda temyiz edilmiﬂ olup dosyan›n Yarg›taydan
dönüﬂü beklenmektedir.
17- Kocaeli 5. ‹cra Müd.nde 2007/2819 E.Say›s› ile Enmak Makina Elektrik San. Tic. Ltd. ﬁti.aleyhine 04.05.2007 tarihinde
35.985 TL as›l alacak 179 TL iﬂlemiﬂ faiz 36.164 TL toplam üzerinden rücu alaca¤› takibe geçildi. Söz konusu icra takibi
kesinleﬂmiﬂ olup alaca¤›n tahsiline çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu amaçla borçlu adresinde haciz iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Söz konusu
alacak için mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
18- Eski ﬂirket çal›ﬂanlar›ndan Mustafa Tuncay Baﬂer’in kendisine K›dem Teﬂvik ‹kramiyesi ödenmesi z›mn›nda ‹stanbul 8. ‹ﬂ
Mahkemesi 2007/67 Esas No. lu açm›ﬂ oldu¤u dava devam etmektedir.
19- Kocaeli 2. ve 3. ‹ﬂ mahkemesinde ﬂirket aleyhine aç›lm›ﬂ bulunan toplam 34 adet iﬂe iade davas› bulunmaktad›r. Söz
konusu davalarda mahkeme ﬂirket aleyhine karar vererek iﬂe iadelerine karar vermiﬂtir. Karar ﬁirketince temyiz edilmiﬂ olup
Yarg›tay aﬂamas› 34 çal›ﬂan için de ﬂirket aleyhine sonuçlanm›ﬂt›r. Söz konusu çal›ﬂanlarla ilgili olarak iﬂe baﬂlat›lmamalar›na
ﬂirket yönetimince karar verilmiﬂ ve Kas›m 2007 ve Ocak 2008 tarihlerinde söz konusu çal›ﬂanlara mahkeme kararlar›
çerçevesinde ödeme yap›larak dava dosyalar› kapat›lm›ﬂt›r. Dava dosyas› gere¤i Ocak 2008 ay›nda yap›lan ödemelerle ilgili
olarak söz konusu çal›ﬂanlar›n alacaklar› Aral›k 2007 ay›nda muhasebe kay›tlar›nda tahakkuk ettirilmiﬂtir.
20- ﬁirkete 19.250 TL borcu bulunan Komsaﬂ Ambalaj San. A.ﬁ hakk›nda ‹cra takibine baﬂlanm›ﬂt›r. Söz konusu alacak tutar›
kadar karﬂ›l›k ayr›larak mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
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iii) Pasifte yer almayan taahhütler;
31.12.2008 tarihi itibariyle grubun taahhütleri aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.

‹potek/Teminat
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Senedi
Teminat Sen.
Teminat Mek.
Teminat
Toplam
Toplam
Toplam

Mek.
TL
USD
EUR

Kime
Verildi¤i
Derince Güm.Müd
Derince Güm.Müd
Derince Güm.Müd
Körfez Elektrik.A.ﬁ.
Körfez Elektrik.A.ﬁ.
Körfez Elektrik.A.ﬁ.
Kocaeli Elekt. A.ﬁ.
Kad›köy 2. ‹cra Müd.
Dow Türkiye Kimya
Dow Türkiye Kimya
Muhtelif Sat›c›lar

Verilme
Sebebi
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat

Veriliﬂ
Tarihi
22.08.2000
11.01.2005
11.01.2005
05.03.1999
17.06.2003
26.11.2004
01.04.1993
28.11.2007
24.10.2007
30.09.2005
Muhtelif

Bo¤aziçi K.V.Dairesi

Teminat

01.10.2003

Cinsi Fek Edilece¤i
Tarih
TL
Süresiz
TL
Süresiz
TL
Süresiz
TL
Süresiz
TL
Süresiz
TL
Süresiz
TL
Süresiz
TL
Süresiz
EUR
01.11.2009
USD
Süresiz
TL
Çeﬂitli
Sürelerde
TL
Süresiz

Cinsi
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
EUR
USD
TL

Tarihi
Tutar›
100.000
250.000
200.000
52.250
30.123
14.350
4.500
22.500
67.260
26.000
101.970
100.000
977.663
26.000
67.260

31.12.2007 tarihi itibariyle grubun taahhütleri aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.

‹potek/Teminat
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Mek.
Teminat Senedi
Teminat Senedi
Teminat Mek.
Teminat
Toplam
Toplam
Toplam

Mek.
TL
USD
EUR

Kime
Verildi¤i
Derince Güm.Müd
Derince Güm.Müd
Derince Güm.Müd
Körfez Elektrik.A.ﬁ.
Körfez Elektrik.A.ﬁ.
Körfez Elektrik.A.ﬁ.
Kad›köy 1. ‹cra Müd.
Kocaeli Elekt. A.ﬁ.
Kad›köy 2. ‹cra Müd.
Dow Türkiye Kimya
Dow Türkiye Kimya
Muhtelif Sat›c›lar

Verilme
Sebebi
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat
Teminat

Veriliﬂ
Tarihi
22.08.2000
11.01.2005
11.01.2005
05.03.1999
17.06.2003
26.11.2004
27.02.2007
01.04.1993
28.11.2007
24.10.2007
30.09.2005
Muhtelif

Bo¤aziçi K.V.Dairesi

Teminat

01.10.2003

Fek Edilece¤i
Tarih
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
01.11.2009
Süresiz
Çeﬂitli
Sürelerde
TL
Süresiz

Tarihi
Tutar›
100.000
250.000
200.000
52.250
30.123
14.350
15.000
4.500
22.500
67.260
26.000
117.580
100.000
906.303
26.000
67.260

iv) Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;
Cari ve önceki dönemde Grubun menkul ve gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir ipotek ve takyidat bulunmamaktad›r.
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v) Aktif de¤erlerin toplam sigorta tutar›;
31.12.2008
Sigortalanan
Aktifin Cinsi
Bina
Bina
Makina Teçhizat
Makina Teçhizat
Demirbaﬂlar
Emtea
Emtea
Kâr Kayb›
Kâr Kayb›
Taﬂ›tlar
Kasa
Kasa
Ferdi Kaza
Ferdi Kaza
‹ﬂveren Mali Mes.
‹ﬂveren Mali Mes.
Emniyeti Suistimal
Taﬂ›nan Para
Elektronik Cihaz
Makina K›r›lmas›
Makina K›r›lmas›
Toplam USD
Toplam TL

62 Kartonsan Faaliyet Raporu 2008

Sigortalayan
ﬁirket
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.

Sigortaya Esas
Sigorta
Al›nan Tutar Baﬂlang›ç Tarihi
29.474.351 USD
01.01.2008
2.786.000 TL
01.01.2008
146.902.211 USD
01.01.2008
3.208.500 TL
01.01.2008
350.000 USD
01.01.2008
25.000.000 USD
01.01.2008
805.000 TL
01.01.2008
20.000.000 USD
01.01.2008
1.912.500 TL
01.01.2008
1.500.000 TL
01.01.2008
215.000 USD
01.01.2008
62.500 TL
01.01.2008
1.365.000 USD
01.01.2008
5.000 TL
01.01.2008
15.127.606 USD
01.01.2008
495.000 TL
01.01.2008
115.000 USD
01.01.2008
1.480.000 USD
01.01.2008
1.769.120 USD
01.01.2008
43.495.914 USD
01.01.2008
1.203.000 TL
01.01.2008
285.294.202
11.977.500

Sigorta
Bitiﬂ Tarihi
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009
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31.12.2007
Sigortalanan
Aktifin Cinsi
Bina
Bina
Makina Teçhizat
Makina Teçhizat
Demirbaﬂlar
Demirbaﬂlar
Emtea
Emtea
Kâr Kayb›
Kâr Kayb›
Taﬂ›tlar
Kasa
Kasa
Ferdi Kaza
Ferdi Kaza
‹ﬂveren Mali Mes.
‹ﬂveren Mali Mes.
3.ﬁah›s Mali Mes.
3.ﬁah›s Mali Mes.
Emniyeti Suistimal
Taﬂ›nan Para
Elektronik Cihaz
Makina K›r›lmas›
Makina K›r›lmas›
Toplam USD
Toplam TL

Sigortalayan
ﬁirket
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.
Aksigorta A.ﬁ.

Sigortaya Esas
Sigorta
Al›nan Tutar Baﬂlang›ç Tarihi
27.955.724 USD
01.01.2007
1.432.500 TL
01.01.2007
145.399.936 USD
01.01.2007
1.336.150 TL
01.01.2007
365.000 USD
01.01.2007
900.000TL
01.01.2007
15.550.000 USD
01.01.2007
900.000 TL
01.01.2007
20.000.000 USD
01.01.2007
325.855 TL
01.01.2007
1.389.153 TL
01.01.2007
111.500 USD
01.01.2007
62.500 TL
01.01.2007
1.500.000 USD
01.01.2007
6.069.500 TL
01.01.2007
140.000 USD
01.01.2007
854.463 TL
01.01.2007
60.000 USD
01.01.2007
980.000 TL
01.01.2007
100.000 USD
01.01.2007
91.000 USD
01.01.2007
1.615.820 USD
01.01.2007
40.611.114 USD
01.01.2007
1.203.000 TL
01.01.2007
253.500.094
15.453.121

Sigorta
Bitiﬂ Tarihi
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008

vi) Akreditifler
Grubun sipariﬂe ba¤lad›¤› taahhüt tutarlar› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
31.12.2008
Cinsi
Akreditif Taahhütleri EUR
Akreditif Taahhütleri USD
Akreditif Taahhütleri SFR

Baﬂlang›ç Tarihi
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009

Sona Erme Tarihi
31.03.2009
31.03.2009
31.03.2009

Kime Verildi¤i
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

Döviz Tutar›
1.238.888
783.494
235.296

Baﬂlang›ç Tarihi
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008

Sona Erme Tarihi
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

Kime Verildi¤i
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

Döviz Tutar›
885.982
625.639
13.770

31.12.2007
Cinsi
Akreditif Taahhütleri EUR
Akreditif Taahhütleri USD
Akreditif Taahhütleri SFR
23 TAAHHÜTLER
Yoktur.
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24 ÇALIﬁANLARA SA⁄LANAN FAYDALAR
Uzun Vadeli
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Toplam

31.12.2008
3.600.622
3.600.622

31.12.2007
3.413.661
3.413.661

Yürürlükteki ‹ﬂ Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›ﬂanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak ﬂekilde iﬂ sözleﬂmesi sona
erenlere, hak kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan 506
say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say›l› ve 25 A¤ustos 1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iﬂik
60’›nc› maddesi hükmü gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak iﬂten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n›
ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k 2.173,19 TL (31 Aral›k
2007: 2.030,19 TL) tavan›na tabidir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, ﬂirketin çal›ﬂanlar›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü
de¤erinin tahminine göre hesaplan›r. UMS 19 (“Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”), ﬂirketin yükümlülüklerini tan›mlanm›ﬂ fayda
planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak geliﬂtirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam
yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal varsay›mlar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
Esas varsay›m, her hizmet y›l› için olan azami yükümlülü¤ün enflasyona paralel olarak artmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan
iskonto oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran› ifade eder. 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle, ekli mali tablolarda karﬂ›l›klar, çal›ﬂanlar›n emeklili¤inden kaynaklanan gelece¤e ait olas› yükümlülü¤ünün bugünkü
de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r.

1 Ocak
Dönem içerisindeki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
Kapan›ﬂ Bakiyesi

1 Ocak31 Aral›k 2008
3.413.661
186.961
3.600.622

1 Ocak31 Aral›k 2007
4.170.560
(756.899)
3.413.661

31.12.2008
117.298
2.635.881
1.450
1.710.161
2.184.565
6.649.355

31.12.2007
95.950
1.170.095
100
1.299.964
2.266.503
4.832.612

25 EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur.
26 D‹⁄ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Grubun dönem sonlar› itibariyle Di¤er Dönen Varl›klar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
Hesap Ad›
Gelecek Aylara Ait Giderler
Devreden KDV
‹ﬂ Avanslar›
Peﬂin Ödenen Vergiler
Verilen Sipariﬂ Avanslar›

Grubun dönem sonlar› itibariyle Uzun Vadeli Di¤er Varl›klar› bulunmamaktad›r.
Grubun dönem sonlar› itibariyle K›sa veya Uzun Vadeli Di¤er Yükümlülükleri bulunmamaktad›r.
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27 ÖZKAYNAKLAR
i) Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar/Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr Zarar
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ana ortakl›k d›ﬂ› pay 36.986 TL’dir. (2007: 38.297)
ii) Sermaye/Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
KARTONSAN KARTON SANAY‹ VE T‹CARET A.ﬁ.’nin hissedarlar› ve hisse oranlar› 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007
itibariyle aﬂa¤›daki gibidir:
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
31.12.2008
Pay Oran›
Pay Tutar›
948.595
564.903
498.717
83.300
741.499
2.837.014

Ortaklar
Pak Holding A.ﬁ.
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.ﬁ.
Asil G›da ve Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.
Oycan ‹thalat ‹hracat ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er Ortaklar (Halka Aç›k K›s›m)
Tarihi de¤erle sermaye

(%)
33,41
19,91
17,59
2,94
26,14

31.12.2007
Pay Oran›
Pay Tutar›
(%)
820.711
28,93
564.903
19,91
498.717
17,59
83.300
2,94
869.383
30,63
2.837.014

2007 y›l› içerisinde ﬂirketin karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisinde bulundu¤u Selka Holding A.ﬁ 16.04.2007 tarihi itibariyle sahibi oldu¤u
Kartonsan A.ﬁ.’deki ortakl›k paylar›n›n tamam›n› Pak Grubu firmalar›ndan Asil G›da ve Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.’ye 13.04.2007
tarihinde ‹MKB’de 2. seansta oluﬂan a¤›rl›kl› ortalama fiyat üzerinden (Beher 1 TL nominal bedel için 92,75 TL) toplam
44.554.132 TL peﬂin bedel ile satm›ﬂt›r. Sat›ﬂ sonras›nda Selka Holding A.ﬁ nin ﬁirketindeki ortakl›k pay› kalmam›ﬂ, Asil G›da
ve Kimya San. ve Tic. A.ﬁ. nin Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'ndeki iﬂtirak oran› %0,65’ten %17,59’a yükselmiﬂtir.
2007 y›l› içerisinde Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ ile iﬂtiraki Selka Holding A.ﬁ. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas› Kanunu ve di¤er yasal düzenlemelere göre külliyen devir al›nmas› yoluyla birleﬂmiﬂlerdir. Söz konusu birleﬂme ile
ilgili genel kurul kararlar› 02.10.2007 Tarihinde ticaret sicilinde tescil edilerek, 08.10.2007 Tarih ve 6911 Say›l› Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan edilmiﬂtir.
Firman›n karﬂ›l›kl› sermaye düzeltmesine tabi olacak iﬂtiraki bulunmamas› sebebiyle dönem sonu itibariyle sermaye/karﬂ›l›kl›
iﬂtirak sermaye düzeltmesi bulunmamaktad›r.
Grup 28.06.2006 Tarihinde yap›lan 05.07.2006 tarihinde tescil edilen ve 10.07.2006 Tarih 6595 say›l› Ticaret Sicil Gazetesi
ile ilan edilen Ola¤anüstü Genel Kurul karar›na ve 27.12.2006 tarihinde tescil edilen sermaye art›ﬂ›na ve 02.10.2007
tarihinde tescil edilen Birleﬂme nedeniyle sermaye art›ﬂ›na göre ﬂirketin ödenmiﬂ sermayesini temsil eden pay adedini
aﬂa¤›da gösterilen ﬂekilde belirlenmiﬂtir.
ﬁirket Ana Sözleﬂmesine Göre
Pay Adeti
Her Pay›n Nominal Tutar›
Toplam Nominal Tutar

283.701.421
0,01 TL
2.837.014,21 TL

Söz konusu sermayeyi temsil senetlerin 200 adet pay› A Grubu (‹mtiyazl›) hisselerden oluﬂmaktad›r. Söz konusu hisselerin
kâr da¤›t›mda imtiyazlar› bulunmaktad›r. ﬁirket ana sözleﬂmesinin 25. maddesine göre; birinci temettünün hesab›na esas
al›nan safi kârdan ödenmiﬂ sermayenin yüzde 10’u indirildikten sonra kalan k›s›m üzerinden %5 oran›nda A Grubu (‹mtiyazl›)
Hisse senetleri sahiplerine temettü da¤›t›lmaktad›r.
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iii) Sermaye Yedekleri
Sermaye yedekleri hisse senedi ihraç primlerinden oluﬂmaktad›r.
iv) Kârdan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Kârdan ayr›lm›ﬂ k›s›tlanm›ﬂ yedekler yasal yedeklerden ve Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ile Gayrimenkul Sat›ﬂ
Kazanc› ‹stisnas›ndan oluﬂmaktad›r.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret
Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, ﬂirketin ödenmiﬂ sermayesinin %20’sine ulaﬂ›ncaya kadar, kanuni net kâr›n
%5’i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmiﬂ sermayenin %5’ini aﬂan da¤›t›lan kâr›n %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiﬂ sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netleﬂtirmek için
kullan›labilir, bunun d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.
Hesap Ad›
Yasal Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›

31.12.2008
19.620.814
2.315.343
21.936.157

31.12.2007
17.907.688
2.315.343
20.223.031

v) Geçmiﬂ Y›l Kârlar›
Geçmiﬂ Y›l Kârlar›, Ola¤anüstü Yedekler, Yedeklere ‹liﬂkin Enflasyon Farklar› ve Di¤er Geçmiﬂ Y›l Zararlar›ndan oluﬂmaktad›r.
25 ﬁubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kâr üzerinden
SPK’n›n asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤una iliﬂkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kâr da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal
kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kârdan karﬂ›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n, karﬂ›lanmamas› durumunda ise
yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kâr›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda
veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kâr da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.
SPK halka aç›k ﬂirketler için SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan finansal tablolar esas al›narak hesaplanan
da¤›t›labilir kâr›n en az %20’si oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. Bu da¤›t›m ﬂirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤›
karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %20’sinden aﬂa¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilecektir.
Grubun Özkaynak kalemleri Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklar›n› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
31.12.2008
Hesap Ad›
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Hisse Senedi ‹hraç Primi
Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Geçmiﬂ Y›l Zararlar›
Net Dönem Zarar›
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar Toplam›
Az›nl›k Paylar›
Toplam Özkaynaklar
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31.12.2008
2.837.014
93.298.657
7.529
21.936.157
19.948.951
14.644.198
152.672.506
36.986
152.709.492
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31.12.2007
Hesap Ad›
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farklar›
Hisse Senedi ‹hraç Primi
Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Geçmiﬂ Y›l Zararlar›
Net Dönem Zarar›
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar Toplam›
Az›nl›k Paylar›
Toplam Özkaynaklar

31.12.2007
2.837.014
93.298.657
7.529
20.223.031
20.250.162
16.924.075
153.540.468
38.297
153.578.765

28 SATIﬁLAR VE SATIﬁLARIN MAL‹YET‹
Grubun dönem sonlar› itibariyle Sat›ﬂlar ve Sat›ﬂlar›n Maliyeti aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r

Hesap Ad›
Yurtiçi Sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› Sat›ﬂlar
Di¤er Gelirler
Sat›ﬂtan ‹adeler (-)
Sat›ﬂ ‹skontolar› (-)
Di¤er ‹ndirimler
Net Sat›ﬂlar
Sat›lan Ticari Mal Maliyeti (-)
Sat›lan Mamul Maliyeti (-)
Sat›lan Hizmet Maliyeti (-)
Di¤er Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)

01.01.2008
31.12.2008
96.510.282
41.960.520
5.358.130
(294.699)
(8.696.920)
(235.206)
134.602.107
(10.296.099)
(96.771.214)
(1.505.619)
(2.396.891)

01.01.2007
31.12.2007
88.553.398
41.215.673
3.517.176
(316.629)
(5.496.845)
(235.389)
127.237.384
(9.756.077)
(90.246.696)
(1.611.871)
0

Ticari Faal. Brüt Kâr/(Zarar)

23.632.284

25.622.740

Üretim Miktarlar›
Kuﬂe Karton (Ton)
Hurda Ka¤›t (Ton)
Elektrik Üretimi (103Kwh)

01.01.2008
31.12.2008
139.285
92.513
112.839

01.01.2007
31.12.2007
145.833
100.826
125.777

Sat›ﬂ Miktarlar›
Kuﬂe Karton (Ton)
Hurda Ka¤›t (Ton)
Elektrik Sat›ﬂlar› (103Kwh)

01.01.2008
31.12.2008
136.277
91.420
13.863

01.01.2007
31.12.2007
137.014
99.258
21.317

Grubun dönem sonlar› itibariyle üretim ve sat›ﬂ miktarlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
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29 ARAﬁTIRMA VE GEL‹ﬁT‹RME G‹DERLER‹, PAZARLAMA SATIﬁ DA⁄ITIM G‹DERLER‹, GENEL YÖNET‹M
G‹DERLER‹
Grubun dönem sonlar› itibariyle Faaliyet Giderleri aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r

Hesap Ad›
Pazarlama Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Giderleri
Genel Yönetim Giderleri (-)
Toplam Faaliyet Giderleri

01.01.2008
31.12.2008
(5.203.777)
(5.974.939)
(11.178.716)

01.01.2007
31.12.2007
(4.067.253)
(8.278.688)
(12.345.941)

01.01.2008
31.12.2008
(5.203.777)
(652.099)
(3.178.451)
(523.861)
(196.904)
(652.462)
(5.974.939)
(2.906.335)
(546.003)
(721.259)
(331.153)
(125.262)
(1.344.927)
(11.178.716)

01.01.2007
31.12.2007
(4.067.253)
(421.439)
(3.026.564)
(54.826)
(162.112)
(402.312)
(8.278.688)
(4.402.561)
(726.315)
(1.474.677)
(264.480)
(251.787)
(1.158.868)
(12.345.941)

30 N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER
Grubun dönem sonlar› itibariyle Niteliklerine Göre Giderleri aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r

Hesap Ad›
Pazarlama Sat. ve Da¤. Giderleri (-)
Personel Giderleri
‹hracat Giderleri
Nakliye Giderleri
Amortisman ve Tükenme Paylar›
Di¤er Giderler
Genel Yönetim Giderleri (-)
Personel Giderleri
D›ﬂar›dan Sa¤lanan Fayda ve Hizmetler
K›dem Tazminat› Ödemeleri
Vergi Resim Harç Giderleri
Amortisman ve Tükenme Paylar›
Di¤er Giderler
Toplam Faaliyet Giderleri
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31 D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER
Grubun dönem sonlar› itibariyle Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Giderleri aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r

Hesap Ad›
Di¤er Gelirler
Konusu Kalmayan Karﬂ›l›klar
Sabit K›ymet Sat›ﬂ Kârlar›
Menkul K›ymet Sat›ﬂ Kârlar›
Hurda Sat›ﬂ Gelirleri
Ba¤l› Ortakl›k Sermaye Eliminasyonu ‹ptal Geliri
Sigorta Hasar Tazminat Gelirleri
Di¤er Gelirler ve Kârlar
Di¤er Faaliyet Giderleri
ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›k Giderleri
Dava Karﬂ›l›k Giderleri
Çal›ﬂmayan K›s›m Giderleri
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›k Gideri
Sabit K›ymet Sat›ﬂ Zararlar›
Ba¤›ﬂ ve Yard›mlar
Di¤er Giderler
Di¤er Gelir/Giderler (Net)

01.01.2008
31.12.2008
812.604
72.820
17.184
30.279
171.108
18.070
59.506
443.637
(4.297.932)
(85.351)
(619.528)
(898.453)
(186.962)
(122.297)
(2.242.218)
(143.123)
(3.485.328)

01.01.2007
31.12.2007
27.404.619
28.471
611.135
23.485.049
222.653
2.656.238
47.869
353.204
(2.232.369)
0
(1.219.344)
(514.717)
(6.632)
0
0
(491.676)
25.172.250

01.01.2008
31.12.2008
4.284.928
10.040.065
815.722
3.429.784
189.588
352.290
19.112.377

01.01.2007
31.12.2007
11.334.685
4.583.279
2.920.923
2.849.577
159.797
395.111
22.243.372

01.01.2008
31.12.2008
(470.592)
(6.495.404)
(1.940.880)
(647.439)
(155.355)
(13.808)
(9.723.478)

01.01.2007
31.12.2007
(25.106)
(11.871.447)
(1.752.953)
(366.105)
(155.367)
(2.286)
(14.173.264)

32 F‹NANSAL GEL‹RLER
Grubun dönem sonlar› itibariyle Finansal Gelirleri aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r

Hesap Ad›
Faiz Gelirleri
Kur Fark› Gelirleri
Vade Fark› Gelirleri
Sat›ﬂlardan Elimine Edilen Faiz
Cari Dönem Reeskont Geliri
Önceki Dönem Reeskont ‹ptali
Toplam Finansal Gelirler
33 F‹NANSAL G‹DERLER
Grubun dönem sonlar› itibariyle Finansal Giderleri aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r

Hesap Ad›
Faiz Giderleri (-)
Kur Fark› Giderleri (-)
Al›mlardan Elimine Edilen Faiz (-)
Cari Dönem Reeskont Gideri (-)
Önceki Dönem Reeskont ‹ptali (-)
Di¤er
Toplam Finansal Giderler
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34 SATIﬁ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER
Yoktur.
35 VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Grubun vergi gideri (veya geliri) cari dönem kurumlar vergisi gideri ile ertelenmiﬂ vergi giderinden (veya geliri) oluﬂmaktad›r.

Hesap Ad›
Cari Dönem Yasal Vergi Karﬂ›l›¤› (-)
Ertelenmiﬂ Vergi Geliri/(Gideri)
Toplam Vergi Gelir/(Gideri)

01.01.2008
31.12.2008
(4.005.308)
296.557
(3.708.751)

01.01.2007
31.12.2007
(9.246.508)
588.215
(8.658.293)

Hesap Ad›
Cari Dönem Yasal Vergi Karﬂ›l›¤›
Peﬂin Ödenen Vergiler
Toplam Ödenecek Net Vergi

01.01.2008
31.12.2008
4.005.308
(3.323.846)
681.462

01.01.2007
31.12.2007
9.243.001
(8.752.507)
490.494

i) Cari Dönem Yasal Vergi Karﬂ›l›¤›
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi
matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleﬂik ﬂirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi olmayan
gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düﬂüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Geçerli Olan Kurumlar Vergisi Oranlar›:
21.06.2006 tarihli resmi gazetede yay›nlanarak 2006 y›l› kazançlar›na da uygulanmak üzere yürürlü¤e giren 5520 Say›l›
Kurumlar Vergisi kanunu ‹le kurumlar vergisi oran› %20 olarak tespit edilmiﬂtir.
Türkiye’deki geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplan›p tahakkuk ettirilmektedir. Buna uygun olarak Grup’un 2008
y›l› kazançlar›n›n geçici vergi döneminde vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi
hesaplanm›ﬂt›r.
Türk vergi hukukuna göre, zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kârdan düﬂülmek üzere, maksimum 5 y›l
taﬂ›nabilir. Ancak oluﬂan zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan kârlardan düﬂülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyar›nca, Kurumlar Vergisi; mükellefin beyan› üzerine tarh olunur. Türkiye’de
vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r. ﬁirketler ilgili y›l›n hesap
kapama dönemini takip eden y›l›n 25 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kâr pay› elde eden ve bu kâr paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tüm mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kâr paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan
2006/10731 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile Gelir vergisi stopaj oran› %10’dan %15’e ç›kar›lm›ﬂt›r. 12.01.2009 Tarihli 200914592 Say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile %15 oran›n›n uygulanmas›n›n devam›na karar verilmiﬂtir.
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ii) Ertelenmiﬂ Vergi:
Grubun vergiye esas yasal mali tablolar› ile SPK Muhasebe Standartlar›’na göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar› aras›ndaki
farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifini muhasebeleﬂtirmektedir. Söz
konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile SPK Muhasebe Standartlar›na göre
haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl› kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda meydana gelen farklar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar (arsa ve arazi hariç), maddi olmayan duran varl›klar, stoklar›n
ve peﬂin ödenen giderlerin yeniden de¤erlenmesi ile alacaklar›n ve borçlar›n reeskontu, k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, geçmiﬂ y›l
zararlar› v.b. üzerinden hesaplanmaktad›r. Her bilanço döneminde
ﬁirket, ertelenmiﬂ vergi alacaklar›n› gözden geçirmekte ve ileriki y›llarda vergilendirilebilir gelirlerden düﬂülemeyece¤i tespit
edilen ertelenmiﬂ vergi alacaklar›n› geri çekmektedir. Ertelenmiﬂ vergi hesab›nda kurumlar vergisi oran› baz al›nmaktad›r.
Birikmiﬂ Farklar
31.12.2008
31.12.2007
11.208.557
11.860.320
647.439
366.105
175.773
155.355
3.593.985
3.413.661
0
68.070
2.935.437
2.317.409
371.761
418.570
13.808
439

Hesap Ad›
Sabit K›ymetler
Reeskont Gideri
Prekont Geliri
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
ﬁüpheli Alacak Karﬂ›l›¤›
Dava Karﬂ›l›¤›
Stok Maliyet Fark›
Di¤er
Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›/Yük.

Dönem Baﬂ› Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤›/
(Yükümlülü¤ü)
Ertelenmiﬂ Vergi Geliri/(Gideri)
Dönem Sonu Ertelenmiﬂ Vergi varl›¤›/Yükümlülü¤ü

Ertelenmiﬂ
31.12.2008
(2.241.710)
129.488
(35.155)
718.797
0
587.087
74.352
(2.762)
(769.903)

Vergi
31.12.2007
(2.352.064)
73.221
(31.071)
682.732
13.614
463.482
83.714
(88)
(1.066.460)

31.12.2008

31.12.2007

(1.066.460)
296.557
(769.903)

(1.651.168)
584.708
(1.066.460)

36 H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ
Hisse baﬂ›na kâr miktar›, net dönem kâr›n›n ﬁirket hisselerinin y›l içindeki a¤›rl›kl› ortalama pay adedine bölünmesiyle
hesaplan›r. G Hisse Baﬂ›na Kazanç/Kay›p hesaplamas› aﬂa¤›daki gibidir.
ﬁirketler mevcut hissedarlara birikmiﬂ kârlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak “Bedelsiz Hisseler” sermayelerini
artt›rabilir. Hisse baﬂ›na kâr hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›ﬂ hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse baﬂ›na
kâr hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
ﬁirket Ana Sözleﬂmesine Göre
Pay Adedi
Her Pay›n Nominal Tutar›
Toplam Nominal Tutar

283.701.421
0,01 TL
2.837.014,21 TL
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ﬁirketin yeni ana sözleﬂmesine göre her bir birim pay 0,01 TL nominal bedele isabet etmesine ra¤men, hem geçmiﬂ y›llarla
karﬂ›laﬂt›rma sa¤lanabilmesi ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda 1 TL nominal bedele isabet eden de¤erler üzerinden
ifade edilmesi nedeniyle hisse baﬂ›na kazanç 1 TL nominal bedele isabet eden hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adetlerine
göre hisse baﬂ›na kazanç aﬂa¤›daki ﬂekilde hesaplanm›ﬂt›r.

Dönem Kâr›/(Zarar›)
Ortalama Hisse Adedi (Beheri 1 TL Nominal De¤erli
Hisselerin A¤›rl›kl› Ortalama Adeti)
1 TL Nominal Bedelli Hisse Baﬂ›na Düﬂen Kazanç/(Kay›p)

01.01.2008
31.12.2008
14.644.198

01.01.2007
31.12.2007
37.854.276

2.837.014
5,16

2.837.014
13,34

37 ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI
a) ‹liﬂkili taraflarla Borç ve Alacak bakiyeleri:
Alacaklar
31 Aral›k 2008

Ortaklara Borçlar (Temettü)
Toplam

Ticari
Alacaklar
-

Ticari
Olmayan
Alacaklar
-

Alacaklar
31 Aral›k 2007

Ortaklara Borçlar (Temettü)
Toplam

Ticari
Alacaklar
-

Ticari
Olmayan
Alacaklar
-

Borçlar
Ticari
Borçlar
-

Ticari
Olmayan
Borçlar
214.027
214.027

Borçlar
Ticari
Borçlar
-

Ticari
Olmayan
Borçlar
359.923
359.923

b) Üst düzey yöneticilere sa¤lanan fayda ve ücretler 1.074.535- TL’dir. (31.12.2007: 971.344 TL)
38 F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, di¤er yandan da borç ve özkaynak
dengesini en verimli ﬂekilde kullanarak kârl›l›¤›n› art›rmay› hedeflemektedir.
Grubun sermaye yap›s› 8. notta aç›klanan kredileri de içeren borçlar, 6. notta aç›klanan nakit ve nakit benzerleri ve s›ras›yla
27. notta aç›klanan ç›kar›lm›ﬂ sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiﬂ y›l kârlar›n› da içeren özkaynak
kalemlerinden oluﬂmaktad›r.
Grubun sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s›n›f›yla iliﬂkilendirilen riskler üst yönetim taraf›ndan de¤erlendirilir. Üst
yönetim de¤erlendirmelerine dayanarak, sermaye yap›s›n› yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle
oldu¤u kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihrac› yoluyla dengede tutulmas› amaçlanmaktad›r.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur.
Net borç, nakit ve nakit benzeri de¤erlerin toplam borç tutar›ndan (bilançoda gösterildi¤i gibi kredileri, finansal kiralama ve
ticari borçlar› içerir) düﬂülmesiyle hesaplan›r. Toplam sermaye, bilançoda gösterildi¤i gibi öz sermaye ile net borcun
toplanmas›yla hesaplan›r.
Grup’un özkaynaklara dayal› genel stratejisi önceki dönemden bir farkl›l›k göstermemektedir.
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Grup risk yönetim politikas› esas olarak mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine ve de¤iﬂkenli¤ine odaklanmakta olup uygulanan
politikalarla olas› olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
(b) Önemli muhasebe politikalar›
Grubun finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalar› 2 numaral› dipnotta aç›klanm›ﬂt›r.
(c) Grubun maruz kald›¤› riskler
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (d maddesine bak›n›z), faiz oran›ndaki (e maddesine bak›n›z) de¤iﬂiklikler ve
di¤er risklere maruz kalmaktad›r (f maddesi) maruz kalmaktad›r. Grup ayr›ca Finansal araçlar› elinde bulundurma nedeniyle
karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n gereklerini yerine getirememe riskini de taﬂ›maktad›r. (g maddesi)
Grup düzeyinde karﬂ›laﬂ›lan piyasa riskleri, duyarl›l›k analizleri esas›na göre ölçülmektedir.Cari y›lda Grubun maruz kald›¤›
piyasa riskinde ya da karﬂ›laﬂ›lan riskleri ele al›ﬂ yönteminde veya bu riskleri nas›l ölçtü¤üne dair kulland›¤› yöntemde, önceki
seneye göre bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
(d) Kur riski ve yönetimi
Yabanc› para cinsinden iﬂlemler, kur riskinin oluﬂmas›na sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varl›k ve yükümlülüklerinin Yeni Türk Liras›’na çevriminde kullan›lan kur oranlar›n›n de¤iﬂimi nedeniyle,
kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluﬂacak ticari iﬂlemler, kayda al›nan aktif ve pasifler aras›ndaki fark sebebiyle ortaya
ç›kmaktad›r..
Grup, esas olarak döviz tevdiat hesaplar›, döviz cinsinden alacak ve borçlar› nedeniyle kur riskine maruz kalmaktad›r.
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Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
Cari Dönem
Kâr/Zarar

ABD Dolar›n›n TL Karﬂ›s›nda %10 de¤er de¤iﬂimi halinde;
1- ABD Dolar› Net Varl›k/Yükümlülü¤ü
2- ABD Dolar› Riskinden Korunan K›s›m (-)
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2)
Avro’nun TL Karﬂ›s›nda %10 de¤er de¤iﬂimi halinde;
4- Avro Net Varl›k/Yükümlülü¤ü
5- Avro Riskinden Korunan K›s›m (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Di¤er Döviz Kurlar›n›n TL Karﬂ›s›nda ortalama %10 de¤er de¤iﬂimi halinde;
7- Di¤er Döviz Net Varl›k/Yükümlülü¤ü
8- Di¤er Döviz Kuru Riskinden Korunan K›s›m (-)
9- Di¤er Döviz Varl›klar› Net Etki (4+5)
Toplam

Yabanc› Paran›n
De¤er Kazanmas›

Yabanc› Paran›n
De¤er Kaybetmesi

498.670

(498.670)

498.670

(498.670)

700.633

(700.633)

700.633

(700.633)

1.199.303

(1.199.303)

Döviz Kuru Duyarl›l›k Analizi Tablosu
Cari Dönem
Kâr/Zarar

ABD Dolar›n›n TL Karﬂ›s›nda %10 de¤er de¤iﬂimi halinde;
1- ABD Dolar› Net Varl›k/Yükümlülü¤ü
2- ABD Dolar› Riskinden Korunan K›s›m (-)
3- ABD Dolar› Net Etki (1+2)
Avro’nun TL Karﬂ›s›nda %10 de¤er de¤iﬂimi halinde;
4- Avro Net Varl›k/Yükümlülü¤ü
5- Avro Riskinden Korunan K›s›m (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Di¤er Döviz Kurlar›n›n TL Karﬂ›s›nda ortalama %10 de¤er de¤iﬂimi halinde;
7- Di¤er Döviz Net Varl›k/Yükümlülü¤ü
8- Di¤er Döviz Kuru Riskinden Korunan K›s›m (-)
9- Di¤er Döviz Varl›klar› Net Etki (4+5)
Toplam
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Yabanc› Paran›n
De¤er Kazanmas›

Yabanc› Paran›n
De¤er Kaybetmesi

432.460

(432.460)

432.460

(432.460)

1.563.164

(1.563.164)

1.563.164

(1.563.164)

1.995.624

(1.995.624)
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Döviz Pozisyonu Tablosu
TL Karﬂ›l›¤›
9.842.205
-

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varl›klar
2b. Parasal Olmayan
Finansal Varl›klar
3.993.806
3. Di¤er
4. Dönen Varl›klar
Toplam› (1+2+3)
13.836.011
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal
Varl›klar
6b. Parasal Olmayan
Finansal Varl›klar
7. Di¤er
8. Duran Varl›klar
Toplam› (5+6+7)
9. Toplam Varl›klar (4+8)
13.836.011
10. Ticari Borçlar
1.842.981
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan
Di¤er Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan
Di¤er Yük.
13. K›sa Vadeli Yük.
Toplam› (10+11+12)
1.842.981
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Di¤er Yük.
16b. Parasal Olmayan
Di¤er Yük.
17. Uzun Vadeli Yük.
Toplam› (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler
(13+17)
1.842.981
19. Bilanço d›ﬂ› Türev
Araçlar›n›n Net Varl›k/
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen
Toplam Varl›k Tutar›
19b. Hedge Edilen
Toplam Yük. Tutar›
20. Net Yabanc› Para
Varl›k/(Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
11.993.030
21. Parasal Kalemler
Net Yabanc› Para Varl›k/
(yükümlülük) pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a14-15-16a)
7.999.224
22. Döviz Hedge'i ‹çin Kullan›lan
Finansal Araçlar›n Toplam
Gerçe¤e Uygun De¤eri
23. Döviz Varl›klar›n Hedge
Edilen K›sm›n›n Tutar›
23. Döviz Yükümlülüklerin
Hedge Edilen K›sm›n›n Tutar›
23. ‹hracat
24. ‹thalat

Cari Dönem
USD
Avro
1.610.145 3.460.007

1.688.006

GBP Di¤er

673.129

3.298.151 4.133.136

Önceki Dönem
TL Karﬂ›l›¤›
USD
Avro
2.707.290 2.275.912
33.058
-

GBP

Di¤er

-

-

-

-

18.644.180 1.437.203 9.922.974
-

-

21.351.470 3.713.115 9.956.031
-

3.298.151 4.133.136
724
860.373

-

-

21.351.470 3.713.115 9.956.031
1.395.229
56
815.790
-

724

860.373

-

-

1.395.229
-

56

815.790

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

724

860.373

-

-

1.395.229

56

815.790

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.956.241 3.713.059 9.140.241

-

-

-

-

-

3.297.427 3.272.763

-

-

1.609.421 2.599.634

-

-

1.312.061 2.275.856

-782.732

0
0
0
36.214.154
18.326.934

34.944.043
13.768.230
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(e) Faiz oran› riski ve yönetimi
Faiz Pozisyonu Tablosu

Finansal Varl›klar

Sabit Faizli Finansal Araçlar
Gerçe¤e Uygun de¤er fark›
kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klar
Sat›lmaya Haz›r Finansal varl›klar

Cari Dönem

Önceki Dönem

16.909.461
-

44.619.936
-

-

-

Finansal Yükümlülükler
De¤iﬂken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varl›klar
Finansal Yükümlülükler

Grup banka mevduatlar›n›n önemli bir bölümünü vadeli mevduat olarak de¤erlendirmektedir. Faiz oranlar›nda meydana
gelebilecek azal›ﬂlar ﬂirketin gelir kayb›na neden olacakt›r. 31 Aral›k 2008 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 puan
yüksek/düﬂük olsayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, vergi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kâr 169.094 TL
(31.12.2007: 446.199 TL) daha yüksek/düﬂük olacakt›.
(f) Di¤er Risklere ‹liﬂkin Analizler
Hisse senedi v.b. Finansal Araçlara ‹liﬂkin Riskler
Grubun aktifinde makul de¤er de¤iﬂmelerine duyarl› hisse senedi ve benzeri finansal varl›k mevcut de¤ildir.
(g) Kredi riski yönetimi
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n gereklerini yerine getirememe riskini de taﬂ›maktad›r. Grubun
tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤maktad›r. Ticari alacaklar, Grup politikalar› ve prosedürleri dikkate al›narak
de¤erlendirilmekte ve bu do¤rultuda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. (Not 10).
Ticari alacaklar›n tamam›na yak›n› için yeterli teminat al›nm›ﬂ müﬂterilerden alacaklardan oluﬂmakta olup, ﬂirket müﬂterileri
üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuﬂtur. Kredi riski yönetimce müﬂteri baz›nda takip edilmektedir ve her bir borçlu için
bu riskler s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Grubun önemli tutarlarda az say›da müﬂteri yerine, çok say›da müﬂteriden alacakl› olmas›
nedeniyle önemli bir ticari alacak riski ve yo¤unlaﬂma riski bulunmamaktad›r.
ﬁirketin yurtiçi ticari alacaklar›n›n tamam›na yak›n› Teminat mektuplar› ile Yurtd›ﬂ› alacaklar ise Eximbank kredi sigortas› ile
önemli oranda garanti alt›na al›nm›ﬂt›r.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

F‹NANSAL ARAÇ TÜRLER‹ ‹T‹BAR‹YLE MARUZ KALINAN KRED‹ TÜRLER‹
CAR‹ DÖNEM
Ticari Alacaklar
‹liﬂkili
Di¤er
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kal›nan azami kredi
riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs
ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
A. Vadesi geçmemiﬂ yada
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiﬂ veya de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ram›ﬂ say›lacak finansal
varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n
net defter de¤eri
- Teminat vs. ile güvence alt›na
al›nm›ﬂ k›sm›
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan
varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi Geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er Düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
- Vadesi Geçmemiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er Düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

Alacaklar
Di¤er Alacaklar
‹liﬂkili
Di¤er

22.119.212

Dip
Not

61.284

Bankalardaki Mevduat
ve Ters Repo

Dip
Not

17.487.532

20.750.931

22.119.212

61.284

10-11

17.487.532

10-11

6

6

6
10-11
372.626
(372.626)

-

-

-

-

-

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

6
-

-

6
6
6
6
6
6
6

E. Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

ÖNCEK‹ DÖNEM
Ticari Alacaklar
‹liﬂkili
Di¤er
Raporlama tarihi itibariyle maruz
kal›nan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
A. Vadesi geçmemiﬂ yada de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ finansal
varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiﬂ veya de¤er düﬂüklü¤üne
u¤ram›ﬂ say›lacak finansal varl›klar›n
defter de¤eri
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er
düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ varl›klar›n
net defter de¤eri
- Teminat vs. ile güvence alt›na
al›nm›ﬂ k›sm›
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan
varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi Geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er Düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
- Vadesi Geçmemiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er Düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile
güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

Alacaklar
Di¤er Alacaklar
‹liﬂkili
Di¤er

Dip
Not

18.458.788

Bankalardaki Mevduat
ve Ters Repo
47.970.046

17.363.972

18.458.788

10-11

47.970.046

10-11

6

6

6
10-11
287.724
(287.724)

-

-

-

-

-

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

6
-

-

10-11

E. Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar

(i) Likidite riski ve yönetimi
Grup, nakit ak›mlar›n› düzenli olarak takip ederek finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin eﬂleﬂtirilmesi yoluyla
yeterli fonlar›n ve borçlanma rezervinin devam›n› sa¤layarak, likidite riskini yönetmeye çal›ﬂmaktad›r.
Likidite riski tablolar›
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmay›, yeterli miktarda kredi iﬂlemleri ile fon kaynaklar›n›n
kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi
sa¤lay›c›lar›n›n eriﬂilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.
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Dip
Not

6
6
6
6
6
6
6

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

Aﬂa¤›daki tablo, Grubun türev niteli¤inde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin TL baz›nda vade da¤›l›m›n›
göstermektedir.
31.12.2008

Defter
Sözleﬂme Vadeleri
De¤eri
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler11.283.377
Banka Kredileri
249.343
Borçlanma Senedi ‹hraçlar›
Finansal Kiralama Yüküm.
Ticari Borçlar
8.883.200
Di¤er Borçlar
2.150.834
Di¤er

Sözleﬂme Vadeleri
Türev Finansal Yükümlülük.
Türev Nakit Giriﬂleri
Türev Nakit Ç›k›ﬂlar›

Defter
De¤eri
-

31.12.2007

Defter
Sözleﬂme Vadeleri
De¤eri
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 2.066.810
Banka Kredileri
270.851
Borçlanma Senedi ‹hraçlar›
Finansal Kiralama Yüküm.
Ticari Borçlar
7.129.790
Di¤er Borçlar
5.502.499
Di¤er

Sözleﬂme Vadeleri
Türev Finansal Yükümlülükler
Türev Nakit Giriﬂleri
Türev Nakit Ç›k›ﬂlar›

Defter
De¤eri
-

Sözleﬂme
Uyar›nca
Nakit
Ç›k›ﬂlar
Toplam›
11.520.724
249.343

3 Aydan K›sa
11.520.724
249.343

9.120.547
2.150.834

9.120.547
2.150.834

Sözleﬂme
Uyar›nca
Nakit
Ç›k›ﬂlar
Toplam›
-

3 Aydan K›sa
-

Sözleﬂme
Uyar›nca
Nakit
Ç›k›ﬂlar
Toplam›
2.066.810
270.851

3 Aydan K›sa
2.066.810
270.851

7.285.145
5.502.499

7.285.145
5.502.499

Sözleﬂme
Uyar›nca
Nakit
Ç›k›ﬂlar
Toplam›
-

3 Aydan K›sa
-

3-12 ay
aras›
-

1-5 y›l
aras›
-

5 y›ldan
uzun
-

3-12 ay
aras›
-

1-5 y›l
aras›
-

5 y›ldan
uzun
-

3-12 ay
aras›
-

1-5 y›l
aras›
-

5 y›ldan
uzun
-

3-12 ay
aras›
-

1-5 y›l
aras›
-

5 y›ldan
uzun
-
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
31.12.2008 Tarihi ‹tibariyle Konsolide Mali Tablolar› Tamamlay›c› Notlar
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Liras› olarak gösterilmiﬂtir)

39 F‹NANSAL ARAÇLAR (GERÇE⁄E UYGUN DE⁄ER AÇIKLAMALARI VE F‹NANSAL R‹SKTEN KORUNMA
MUHASEBES‹ ÇERÇEVES‹NDEK‹ AÇIKLAMALAR)
Grup, finansal araçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini yans›tt›¤›n› düﬂünmektedir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grubun Mali ‹ﬂler bölümü finansal piyasalara eriﬂimin düzenli bir ﬂekilde sa¤lanmas›ndan ve Grubun faaliyetleri ile ilgili
maruz kal›nan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski
(döviz kuru riski, gerçe¤e uygun faiz oran› riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit ak›m faiz oran› riskini
kapsar.
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karﬂ› finansal riskten korunmak amac›yla türev ürün niteli¤indeki finansal
araçlar›ndan vadeli döviz iﬂlem sözleﬂmelerini kullanmamaktad›r.ﬁirket’in spekülatif amaçl› finansal arac› (türev ürün
niteli¤indeki finansal araçlar›n da dahil oldu¤u) yoktur ve bu tür araçlar›n al›m-sat›m› ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad›r.
NOT 40 B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Yoktur.
NOT 41 MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA F‹NANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R
VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D‹⁄ER HUSUSLAR
Ba¤l› ortakl›k Selka Holding A.ﬁ. ve Ana ortakl›k Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. Genel Kurullar› Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun 9 A¤ustos 2007 tarih 29/821 say›l› iznini takiben 18 Eylül 2007 tarihinde yapm›ﬂ olduklar› ola¤anüstü genel kurul
toplant›lar›nda, Selka Holding A.ﬁ.’nin tasfiyesiz infisah ederek 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19-20. maddeleri
uyar›nca Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ile birleﬂmesi konusunda karar vermiﬂlerdir. Birleﬂme iﬂleminde her iki
ﬂirketin 30 Nisan 2007 tarihli mali tablolar› baz al›nm›ﬂt›r. Birleﬂme iﬂlemi 2 Ekim 2007 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek
8 Ekim 2007 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yay›nlanm›ﬂt›r. Birleﬂme iﬂlemi dolay›s›yla Kartonsan Karton Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ.’nin 2.835.000 TL olan ç›kar›lm›ﬂ sermayesi 2.014,21 TL art›ﬂla 2.837.014,21 TL’ye art›r›lm›ﬂt›r. Art›r›lan bu
sermaye, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin mevcut ortaklar›n›n yeni pay alma haklar›n›n k›s›tlanmas› suretiyle ve
Selka Holding A.ﬁ.’den devral›nan özvarl›klarla karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bu birleﬂme iﬂlemi sonucunda Münfesih Selka Holding
A.ﬁ.’nin solo mali tablolar›nda yer alan 1 Ocak 2007-2 Ekim 2007 dönem kâr› 20.930.201 TL Ana ortakl›k Kartonsan Karton
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerince haz›rlanan mali tablolar›nda (yasal
kay›tlar) Geçmiﬂ Y›l Kârlar›nda 1.01.2007-2 Ekim 2007 dönemi kâr› olarak tasniflenmiﬂ ve 23 Ekim 2007 tarihli Karton Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ. Genel Kurulu neticesinde, 24 Ekim 2007 tarihinde yap›lan kâr da¤›t›m›na konu edilmiﬂtir. Münfesih Selka
Holding A.ﬁ.’nin birleﬂme tarihi 2 Ekim 2007 tarihine kadar olan döneme iliﬂkin kâr› 2 Ekim 2007 tarihi öncesinde Selka
Holding A.ﬁ.’nin ba¤l› ortakl›k olarak Kartonsan A.ﬁ.’ye konsolide edilmiﬂ olmas› nedeniyle ekli konsolide mali tablolarda
gelir tablosunda dönem kâr› içerisinde yer almaktad›r. Yasal mali tablolarda Geçmiﬂ Y›l kârlar›ndan yap›lm›ﬂ olan kâr da¤›t›m›
ekli 1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 konsolide mali tablolar›nda bu kâr›n dönem kâr› içerisinde yer almas› nedeniyle do¤al olarak
dönem kâr›ndan karﬂ›lanm›ﬂ bulunmaktad›r. (Bkz: Özkaynak De¤iﬂim Tablosu) Bu nedenle ekli konsolide mali tablolarda gelir
tablosunda dönem kâr› 37.854.276 TL, bilançoda ise 16.924.075 TL olarak yer almaktad›r. Aradaki fark Selka Holding
A.ﬁ.’nin 1 Ocak 2007-2 Ekim 2007 dönemine iliﬂkin kâr› olan 20.930.201 TL’nin 24 Ekim 2007 tarihinde da¤›t›lmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
2008 Y›l› Kâr Da¤›t›m Tablosu

2008 y›l› kâr›ndan Ana sözleﬂmemizin 25. maddesi hükümleri göz önüne al›narak, kâr da¤›t›m önerisi aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.Kâr
da¤›t›m›na 23.03.2009 tarihinde baﬂlan›lmas› önerisi tetkik ve tasviplerinize arz olunur
1- Ödenmiﬂ/Ç›kar›lm›ﬂ Sermaye
2.837.014,21
2-Toplam Yasal Yedek Akçe
2.593.834,25
Esas Sözleﬂme Uyar›nca Kâr Da¤›t›mda ‹mtiyaz Var ‹se Söz Konusu ‹mtiyaza iliﬂkin Bilgi
Safi kârdan yasal yedek akçe ve ödenmiﬂ sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan kâr›n % 5 i (A grubu) ‹mtiyazl› hisse senedi
sahiplerine ödenir.
SPK'Ya Göre
Yasal Kay›tlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr›
18.352.949,00
19.244.899,18
4. Ödenecek Vergiler ( - )
3.708.751,00
3.612.835,84
5. Net Dönem Kâr›
14.644.198,00
15.632.063,34
6. Geçmiﬂ Y›llar Zararlar› ( - )
0,00
0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
0,00
0,00
8. Net Da¤›t›labilir Dönem Kâr›
14.644.198,00
15.632.063,34
9. Y›l ‹çerisinde Yap›lan Ba¤›ﬂlar
2.243.268,42
10. Birinci Temettünün Hesaplanaca¤› Ba¤›ﬂlar Eklenmiﬂ Net
Da¤›t›labilir Dönem Kâr›
16.887.466,42
11. Ortaklara Birinci Temettü
3.377.493,28
Nakit
3.377.493,28
Bedelsiz
0
Toplam
3.377.493,28
12. ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine Da¤›t›lan Temettü
767.418,10
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü
613.934,48
14. ‹ntifa Senedi Sahiplerine Temettü
0
15. Ortaklara ‹kinci Temettü
26.923,77
Nakit
26.923,77
Bedelsiz
0
Toplam
26.923,77
16. ‹kinci Tertip Yasal Yedek Akçe
464.391,88
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. OLA⁄ANÜSTÜ YEDEK
9.394.036,49
10.381.901,83
20. Da¤›t›lmas› Öngörülen Di¤er Kaynaklar
Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›
Ola¤anüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleﬂme Uyar›nca Da¤›t›labilir Di¤er Yedekler
‹CMAL KAR PAYI DA⁄ITIMLARI
-Adi Hisse Senetleri
-‹mtiyazl› (A Grubu) Hisse Senetleri
-Yönetim Kurulu Temettü
Toplam

Toplam Brüt Temettü
3.404.417,05
767.418,10
613.934,48
4.785.769,63

Vergi Kesintisi
510.662,56
115.112,72
92.090,17
717.865,44

Toplam Net Temettü
2.893.754,49
652.305,39
521.844,31
4.067.904,19

PAY BAﬁINA TEMETTÜ B‹LG‹LER‹
TOPLAM
TEMETTÜ

GRUBU
BRÜT

‹mtiyazl› (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine
B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine

Toplam
NET

‹mtiyazl› (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine
B Grubu Hisse Senedi Sahiplerine
Toplam

767.418,10
3.404.417,05
4.171.835,15
652.305,39
2.893.754,49
3.546.059,88

1-TL NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSEYE
‹SABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORAN (%)
383.709,05
%38.370.905,22
1,20
%120,00
326.152,69
1,02

%32.615.269,22
%102,00

DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IﬁLAR EKLENM‹ﬁ NET DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DA⁄ITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DA⁄ITILAN KÂR PAYININ BA⁄IﬁLAR EKLENM‹ﬁ NET
DA⁄ITILAB‹L‹R DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
3.404.417.05
%20,16
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Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi
Seri: XI No: 29 Say›l› Tebli¤e ‹stinaden Ek Aç›klamalar

DÖNEM: 01.01.2008-31.12.2008
A. GENEL B‹LG‹LER;
a) ﬁirket’in Faaliyet Alan›
ﬁirket mülkiyetine sahip oldu¤u ve Kullar Köyü/Kocaeli adresinde bulunan fabrikas›nda kuﬂeli karton sektöründe imalat iﬂi ile
iﬂtigal etmekte ve üretti¤i mallar›n yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda ticaretini yapmaktad›r. Bununla imalat için ihtiyaç duydu¤u elektrik
ve buhar ihtiyac›n› sahibi bulundu¤u Otoprodüktör Lisans› çerçevesinde do¤algaz çevrim santrali ile sa¤lamakta ve ihtiyaç
d›ﬂ› elektrik enerjisini ise elektrik piyasas› mevzuat› çerçevesinde satmaktad›r. ﬁirket üretim faaliyetlerini Kullar Köyü/Kocaeli
fabrikas›nda sürdürürken, genel müdürlük, mali iﬂler, pazarlama ve sat›nalma faaliyetlerini Gayrettepe/‹stanbul adresinde
bulunan “ Genel Müdürlük” ofisinde sürdürmektedir. ﬁirket’in ayr›ca Sefaköy/‹stanbul adresinde mülkiyetine sahip oldu¤u
sat›ﬂ yeri ve depo olarak kulland›¤› bir ﬂubesi bulunmaktad›r.
Genel Müdürlük:
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak ‹ﬂ Merk. No:5 Kat: 3 Gayrettepe/Beﬂiktaﬂ/‹STANBUL
Tel:0-212-273 20 00 Faks: 0-212-273 21 70 Web: www.kartonsan.com.tr
Fabrika:
Kullar Köyü/KOCAEL‹
Tel:0-262-349 61 50 Faks:0-262- 349 33 00
Sat›ﬂ Yeri:
Mareﬂal Fevzi Çakmak Cad. No:1 Sefaköy/‹stanbul
Tel:0-212 598 95 35 Faks:0-212- 598 95 36
b) Ortakl›k Yap›s›, Yönetim ve Denetim Kuruluna ‹liﬂkin Bilgiler:
ﬁirket hisselerinin tamam› hamiline yaz›l› paylardan oluﬂmakta olup yaklaﬂ›k bunlar› %95’lik k›sm› borsada iﬂlem görebilen
özelliktedir. Bu sebeple ﬁirket’in ortakl›k yap›s› en son yap›lan genel kurulda, genel kurula kat›lan ve/veya ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› (‹MKB)’nda yap›lan aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir. Yukar›da aç›klanan nedenden dolay› ortakl›k
yap›s› de¤iﬂiklik gösterebilecektir.
Ortak Unvan›
Pak Holding A.ﬁ.
Pak G›da Üretim ve Pazarlama A.ﬁ.
Asil G›da ve Kimya San. ve Tic. A.ﬁ.
Oycan ‹thalat ‹hracat ve Tic. A.ﬁ.
Di¤er Gerçek ve Tüzel Kiﬂi Ortaklar
Toplam Sermaye

Pay Tutar›
948.595
564.903
498.717
83.300
741.499
2.837.014

Oran› (%)
33,41
19,91
17,59
2,94
26,14
100,00

ﬁirket’in ödenmiﬂ sermayesi 2.837.014,21 TL olup, her biri 0,01 TL de¤erinde 283.701.421 adet paydan oluﬂmaktad›r.
ﬁirket’in ana sözleﬂmesinin ilgili maddelerine göre yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile ilgili düzenlemeler aﬂa¤›da
gösterilmiﬂtir.
Yönetim Kurulu
Madde: 8- ﬁirketin iﬂleri ve idaresi Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilecek en az 7 (yedi),
en çok 12 (oniki) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yürütülür.
Yönetim Kurulu Üyeleri her y›l aralar›nda bir baﬂkan ve bulunmad›¤› zamanlarda s›ras› ile baﬂkana vekalet etmek üzere iki
baﬂkan vekili seçer.
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Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) y›l için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel
Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman de¤iﬂtirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakk›
yoktur.
Görev süresinin devam› s›ras›nda bir Yönetim Kurulu Üyeli¤i boﬂald›¤› takdirde, boﬂalan üyeli¤e Yönetim Kurulu taraf›ndan
geçici bir üye atan›r. Atama iﬂlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onay›na sunulur. Bu ﬂekilde atanan üye kendisinden önceki
üyenin süresini tamamlar
Yönetim Kurulu’na tüzel kiﬂi orta¤›n temsilcisi olarak seçilen üyenin tüzel kiﬂi ile iliﬂkisinin sona erdi¤inin, tüzel kiﬂi
taraf›ndan Yönetim Kurulu’na bildirdi¤i tarihte o üyenin üyeli¤i bir baﬂka iﬂleme gerek kalmaks›z›n sona erer
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri ve Bunlar›n Devri
Madde: 9- ﬁirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. ﬁirket çift imza ile temsil edilir ve borç alt›na sokulabilir.
Bütün borç do¤uran iﬂlemlerde ve ayni hak tesisi, de¤iﬂtirilmesi, ortadan kald›r›lmas› gibi iﬂlemlerde de ayn› kural geçerlidir.
ﬁirketi imzalar› ile ilzam ve temsil edecek ﬂah›slar ve bunlar›n hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzalar›n ﬂirketi
ba¤layaca¤›, yönetim kurulunca karara ba¤lan›r ve bu karara uygun sirküler düzenlenir.
Yönetim Kurulu, Ana Sözleﬂme ve kanun ile kendisine yüklenmiﬂ olan görevleri yapar.
Yönetim Kurulu aralar›nda iﬂ bölümüne karar verebilir. Aralar›nda bir veya birkaç murahhas üye seçebilir ve ﬂirket iﬂlerini
idare etmek üzere bir genel Müdür seçebilir.
Murahhas üye genel kurulca ve genel müdürün yetki, görev ve ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Madde: 9/A- ‹ptal edilmiﬂtir
Yönetim Kurulu’nun Tahvil ve Di¤er Sermaye Piyasas› Araçlar›n› ‹hraç Yetkisi
Madde:10– ﬁirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurtiçinde ve
yurtd›ﬂ›nda sat›lmak üzere tahvil ve sermaye piyasas› arac› niteli¤indeki di¤er borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim
Kurulu Sermaye Piyasas› Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasas› arac› niteli¤indeki di¤er
borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi uygulanmaz
Yönetim Kurulu Toplant›lar›
Madde: 11- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, ﬁirket iﬂlerinin gerektirdi¤i zamanlarda toplan›r. Toplant›lar
ﬁirket merkezinde yap›l›r. Ancak Yönetim Kurulu karar› ile toplant›lar›n ﬁirket merkezi d›ﬂ›nda baﬂka bir yerde yap›lmas› da
mümkündür. Yönetim Kurulu ço¤unlukla toplan›r ve toplant›da bulunan üyelerin ço¤unlu¤u ile karar al›r.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde: 12- Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyelerine ayl›k veya toplant› baﬂ›na olmak üzere, Genel Kurul taraf›ndan tespit
edilecek bir ücret ödenir.
Denetçiler
Madde: 13- Genel Kurul, bir y›l için bir veya iki denetçi seçer.
Denetçilerin Ücreti
Madde: 14- Denetçilere, Genel Kurul taraf›ndan saptanacak ayl›k veya senelik bir ücret verilir
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Denetçilerin Görevleri
Madde: 15- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasas› Mevzuat›n›n hükümleri uyar›nca görevlerini yerine getirirler.
Ayr›ca, ﬂirketin ç›karlar›n›n korunmas› amac›yla gerekli görecekleri önlemlerin al›nmas›n› Yönetim Kurulu’na önerebilirler.
Denetçilerden her biri gerekti¤inde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplant›ya ça¤›rmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.
ﬁirket’in Yönetim ve Denetleme kurulunda görev yapan üyelere iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
YÖNET‹M KURULU
Ad› Soyad›
Sinan Ercan Gülçur
Dr. Oktay Duran
Prof. Dr. Ünal Bozkurt
Canan Tomaso¤lu
Bihlun Tamayl›gil
Babür Gökçek
ﬁener Canpolat
Asl› Balk›r
Ufuk Saka
Mehmet Talu Uray
Süleyman Kaya
Haluk ‹ber

Görevi
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu

Baﬂkan›
Baﬂkan Yard›mc›s›
Baﬂkan Yard›mc›s›
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi ve Genel Müdür
Üyesi ve Gen. Müd. Yrd.
Üyesi ve Gen. Müd. Yrd.

Görev Süresi
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009

DENETLEME KURULU
Ad› Soyad›
Süleyman Berat Akerman
Hakan Hasan Ar›

Görevi
Denetçi
Denetçi

Görev Süresi
20.03.2008-20.03.2009
20.03.2008-20.03.2009

ﬁirket’in 2007 faaliyet y›l›na iliﬂkin Ola¤an Genel Kurul toplant›s› 20.03.2008 tarihinde yap›lm›ﬂt›r. Genel Kurul toplant›s›nda 1
er y›l süreyle görev yapmak üzere daha önceden görev yapan tüm yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri yeniden
seçilmiﬂlerdir.
DENET‹M KOM‹TES‹
Ad› Soyad›
Prof. Dr. Ünal Bozkurt
Ufuk Saka

Görevi
Denetçi
Denetçi

Görev Süresi
25.03.2008-25.03.2009
25.03.2008-25.03.2009

c) ‹ﬂtirak ve Ba¤l› Ortakl›klara ‹liﬂkin Bilgiler:
ﬁirket’in aﬂa¤›da ortakl›k yap›lar› gösterilen ﬂirketlerde pay› bulunmaktad›r.
Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Ortak Ad› Soyad›/Unvan›
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Di¤er Gerçek ve Tüzel Kiﬂi Ortaklar
Toplam
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Ortakl›k Pay›
1.240.838,75
9.161,25
1.250.000

Oran› (%)
99,27
0,73
100
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Dönkasan Dönüﬂen Ka¤. Ham. San. ve Tic. A.ﬁ.
Ortak Ad› Soyad›/Unvan›
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Olmuksa International Paper Amb. San. ve Tic. A.ﬁ.
Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.
Ak Sigorta A.ﬁ.
Selka ‹ç ve D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Toplam

Ortakl›k Pay›
74.999
44.970
30.000
30
1
150.000

Oran› (%)
50
30
20
0
0
100

B. PAZAR DURUMU, FAAL‹YETLER VE BEKLENT‹LER
a) Pazar Durumu:
2002-2007 y›llar› aras›nda uygulanan ekonomik politikalar›n bir sonucu olarak TL-DÖV‹Z KURU fiyat› TL lehine geliﬂmiﬂtir. Bu
durum 2002-2007 y›llar› aras›nda döviz kurunun düﬂme trendi içerisinde olmas› TL'nin de¤erlenmesine neden olmuﬂtur.
De¤erli TL ülkemizde ithalat› teﬂvik etmiﬂ ve ihracat› ise olumsuz etkilemiﬂtir. 2007 y›l›n›n son çeyre¤inden baﬂlayan ve hali
haz›rda da istikrara kavuﬂmam›ﬂ bulunan döviz kuru yükseliﬂleri ile birlikte Amerika Birleﬂik Devletlerinde Mortgage Krizi
olarak baﬂlayan ve daha sonra tüm ekonomik sisteme etki eden Finansal Dalgalanma dünyadaki di¤er ülkelerle birlikte
Türkiye’deki finansal piyasalarda da olumsuzluk yaratmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu nedenle Özellikle Ekim-Aral›k 2008 döneminde
(2008) Yeni Türk Liras› belli baﬂl› yabanc› para birimleri karﬂ›s›nda önemli ölçülerde de¤er kayb›na u¤ram›ﬂt›r.
Dünya piyasalar›nda baﬂlayan ve ülkemizi de etkilemeye baﬂlayan küresel mali kriz iç pazarlarda ithal mal fiyat›n›n
yükselmesine ve nakit s›k›ﬂ›kl›¤› ile birlikte nispeten durgunlu¤a neden olmuﬂtur. ‹thal mal fiyatlar›n›n yükselmesi normal
ﬂartlar alt›nda iç pazar› ve ihracat› kârl› hale getirmeye baﬂlamas› gerekirken, gerek hammadde fiyatlar›nda gerek enerji
fiyatlar›ndaki yüksek art›ﬂlar maliyetlerin yükselmesine neden olmuﬂtur. Fiyatlarda görülmeye baﬂlayan yükseliﬂler ve krizin
psikolojik etkisi talepte düﬂüﬂe ve ekonomide durgunluk yaﬂanmas›na neden olmuﬂtur. Önümüzdeki aylarda etkisini daha
net görebilece¤imiz küresel krizin ülkemize etkileri yurtiçi piyasalar üzerinde önemli risk unsuru olarak gözükmektedir.
b) ﬁirket’in Uygulad›¤› Sat›ﬂ Politikalar›
ﬁirket üretiminin yaklaﬂ›k %70'lik bir k›sm›n› iç pazarda geriye kalan %30'luk k›sm›n› ise yurtd›ﬂ› pazarlarda de¤erlendirmeye
çal›ﬂmaktad›r. Yurtd›ﬂ› pazarlar seçilirken nispeten navlun fiyatlar›n›n avantajl› oldu¤u komﬂu ülkeler tercih edilmektedir.
c) Uygulanan Yat›r›m ve Temettü Politikalar›
ﬁirket’in hali haz›rda karton makinelerinin tevsii çal›ﬂmalar› ile ilgili ve Enerji santralindeki gaz türbinlerinin yenilenmesine
yönelik olmak üzere toplam 2 adet yat›r›m teﬂvik belgesi bulunmaktad›r. Söz konusu teﬂvik belgeleri ile gümrük vergisi
muafiyeti ile KDV muafiyeti istisnas› sa¤lanm›ﬂt›r. 31.12.2008 Tarihi itibariyle teﬂvik belgesi kapsam›nda gerçekleﬂen
yat›r›mlar›n toplam tutar› 6.538.838 TL’dir.
ﬁirket 29.07.2008 Tarihli Özel durum aç›klamas› ile kamuya aç›klad›¤› üzere 1 nolu karton üretim hatt›nda kalite iyileﬂtirmesi
ve kapasite art›ﬂ› sa¤layacak (tahmini 25.000 ton/y›l) yat›r›m yap›lmas› amac›yla Avusturya’da yerleﬂik Andritz AG firmas› ile
sözleﬂme imzalam›ﬂt›r. Yat›r›m›n yaklaﬂ›k planlanan yurtd›ﬂ› tutar› 11.830.000-Euro ve yurtiçinden temin edilecek makine ve
teçhizat tutar› yaklaﬂ›k 3.685.0000 TL'dir. Yat›r›m›n finansman›n›n tamam› öz kaynaklardan karﬂ›lanacakt›r. Yat›r›m›n
öngörülen tamamlanma süresi 31.12.2009 olarak tespit edilmiﬂtir.
Yat›r›m›n KDV istisnas› ve Gümrük vergisi istisnas›ndan faydalanmak amac›yla teﬂvik belgesine ba¤lanmas› hususu ile ilgili
olarak 27.11.2008 tarihinde hazine müsteﬂarl›¤›na baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r.
ﬁirketimizin kâr da¤›t›m politikas›, da¤›t›labilir kârdan Sermaye Piyasas› mevzuat›n›n öngördü¤ü asgari oranda kâr pay›
da¤›tmak ﬂeklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve d›ﬂ ekonomik koﬂullardaki geliﬂmeler ile ﬁirketimizin yat›r›m f›rsatlar›
ve finansman olanaklar›na göre her y›l yeniden gözden geçirilmektedir.
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Bu çerçevede ﬁirketimizin bir önceki y›l kâr›ndan, cari y›lda yap›lacak kâr pay› da¤›t›m önerisi, cari y›l›n faaliyet raporunda ayr›
bir bölüm olarak yer almakta ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktad›r.
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre, A grubu hisse senetlerinin kâr pay› imtiyaz› bulunmaktad›r. Ayr›ca, birinci temettü
da¤›t›m›na karar verildi¤i takdirde yönetim kurulu üyelerine de kâr pay› da¤›t›lmaktad›r. Birinci temettü miktar›n›n
hesaplanmas›na esas al›nan da¤›t›labilir kârdan, ödenmiﬂ sermayenin yüzde 10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n yüzde 5’i A
grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde 4’ü ise yönetim kurulu üyelerine kâr pay› olarak da¤›t›lmaktad›r.
Kâr pay› da¤›t›m› yasal süreleri içinde gerçekleﬂtirilmektedir.
Sermaye Piyasas› Kurulu 2007 ve izleyen y›llarda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamas› çerçevesinde kâr da¤›t›m
zorunlulu¤unu kald›rsa dahi, Genel Kurulda aksine bir karar al›nmad›¤› sürece pay sahiplerimizin olas› beklentileri ve büyüme
stratejileri aras›nda bir denge gözetilerek kâr pay› da¤›t›lmaya devam edilecektir.
C. F‹NANSMAN KAYNAKLARI VE R‹SK YÖNET‹M POL‹T‹KALARI
ﬁirket öz varl›klar› güçlü oldu¤undan finansman s›k›nt›s› yaﬂamamaktad›r. ‹htiyaç fazlas› fonlar›n› finansal sistem içerisinde
vadeli TL ve Vadeli döviz tevdiat olarak de¤erlendirmektedir. ﬁirket’in muhtemel mali riski kur riskidir. ﬁirket’in gerek yurtd›ﬂ›
alacaklar›ndan gerekse döviz tevdiat hesaplar›nda bulunan yabanc› para cinsinden oluﬂan mevduatlar› kur de¤iﬂimlerine ba¤l›
olarak risk taﬂ›maktad›r. ﬁirket’in yabanc› para cinsinden varl›klar›, yabanc› para borçlar›ndan fazla oldu¤u için kur
yükselmeleri ﬁirket lehine, kur düﬂmeleri ise ﬁirket aleyhine sonuçlar verecektir.
ﬁirketimiz Denetim Komitesi ve Murak›plar› taraf›ndan; yap›lan iﬂlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de
ﬁirket politikalar›na uygunlu¤u hususunda ilgili denetimler yap›lmaktad›r. Ayr›ca risk yönetim mekanizmas›n›n oluﬂturulmas›
ile iç kontrol mekanizmas›n›n revize çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
‹ç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgeleri ile ilgili olarak
ba¤›ms›z d›ﬂ denetçiler taraf›ndan denetimler yap›lmakta ve görülen uygunsuzluklar ﬁirket üst düzey yönetimine
bildirilmektedir.
D. ‹ﬁLETMEN‹N GEL‹ﬁ‹M‹ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER
ﬁirket imalat faaliyetini gerçekleﬂtirdi¤i mevcut 2 adet ana karton üretim hatlar›nda kapasite art›ﬂ› yaratacak imkanlar›
araﬂt›rmaktad›r.
ﬁirketimiz, Kullar Köyü/‹zmit mevkiinde bulunan üretim tesisimizdeki 1 numaral› karton üretim hatt›nda (KM 1) kalite
iyileﬂtirmesi ve tahmini 25.000. ton/Y›l kapasite art›ﬂ› sa¤layacak yat›r›m›n yap›lmas› amac›yla Avusturya’da yerleﬂik Andritz
AG. firmas› ile anlaﬂmaya varm›ﬂt›r.
KM 1 üretim hatt› ile ilgili olarak anlaﬂmaya var›lan yat›r›m›n ek bilgileri aﬂa¤›da yer almaktad›r.
Yat›r›m›n Konusu
Yat›r›m›n Cinsi
Yat›r›m›n Planlanan Tutar›
Yat›r›m›n Son Aç›klanan
Konsolide Bilançodaki Aktiflere Oran›
Yat›r›m›n Finansman ﬁekli
Yat›r›m›n Planlanan Baﬂlang›ç Tarihi
Yat›r›m›n Planlanan Bitiﬂ Tarihi
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: KM 1 Üretim Hatt›nda Kapasite Art›ﬂ› ve Kalite ‹yileﬂtirme
: Yenileme ve Modernizasyon
: 11.830.000.- Euro ve 3.685.000 TL
:
:
:
:

%15
Özkaynak (%100)
01.09.2008
31.12.2009
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Yukar›da detay› aç›klanan yat›r›m›n kanunlarda gösterilen teﬂvik ve istisnalardan faydalanarak teﬂvik belgesine ba¤lanmas›
amac›yla 27.11.2008 tarihinde Hazine Müsteﬂarl›¤›na baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r.
Söz konusu yat›r›m›n tamamlanmas›n› müteakip, üretim tesisimizdeki 2 numaral› karton üretim hatt›nda da (KM 2) kalite
iyileﬂtirmesi ve tahmini 25.000 ton/y›l kapasite art›ﬂ› sa¤layacak benzer bir yat›r›m›n yap›lmas› ve böylece toplam kapasitenin
tahmini 210. 000 ton/y›l’a ç›kar›lmas› planlanmaktad›r.
E. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
ﬁirketimiz 2008 y›l› faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yap›s› ve ortakl›k
yap›s› çerçevesinde uygulanmas›na çal›ﬂmaktad›r.
ﬁirketimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkelerini hem ﬁirket hem de pay sahipleri aç›s›ndan son derece olumlu görmektedir. ﬁirket
aç›s›ndan Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin benimsenmiﬂ olmas›n›n düﬂük sermaye maliyeti, finansman imkanlar›n›n ve
likiditenin artmas›, ﬁirket imaj›n›n yükselmesi, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n ﬁirketimize ilgisinin artmas› yönünde önemli
f›rsatlar yarataca¤› düﬂünülmektedir. Pay sahipleri aç›s›ndan haklar›n› daha kolay kullanabilecekleri daha ﬂeffaf bir yönetim ve
daha çok bilgi sahibi olduklar› bir yap› oluﬂacakt›r. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacakt›r.
ﬁirketimiz pay sahipleriyle olan iliﬂkilerini Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütmektedir. Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü’nce pay
sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kâr da¤›t›m önerileri vs. gibi
konularda bilgilendirilmeleri sa¤lanmaktad›r. ﬁirket ana sözleﬂmesine göre pay sahiplerinin haklar›n› k›s›tlay›c› (genel kurula
kat›l›m hakk›, oy hakk›, kâr pay› hakk›, paylar›n devri vs gibi) hükümler bulunmamaktad›r. Her y›l detayl› olarak haz›rlanan
faaliyet raporlar› ve yasal mevzuat gere¤i aç›klanmas› zorunlu olan haller için yap›lan özel durum aç›klamalar›yla pay
sahiplerinin haklar› korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sa¤lanmaktad›r.
ﬁirketimiz kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k konular›nda SPK’nun düzenlemeleri kapsam›nda olmas› sebebiyle yasal
yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolar›n›, dipnotlar›n›, Ba¤›ms›z Denetim
Raporlar›n› kamuya aç›klamaktad›r. Ayr›ca ola¤anüstü durumlar söz konusu oldu¤unda ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›’nda özel durum aç›klamalar› yapmaktad›r. ﬁirketimizin internet sitesi arac›l›¤› ile hem pay sahiplerinin hem de
kamunun ﬁirketimizle çok yönlü ba¤lant› kurmas› sa¤lanmaktad›r. ﬁirketimizin bunun d›ﬂ›nda bir bilgilendirme politikas›
oluﬂturulmam›ﬂ olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.
ﬁirketimiz menfaat sahipleri iliﬂkileri aç›s›ndan; çal›ﬂanlar›n›n yönetime kat›l›m›n› sa¤lay›c› alt kurullar oluﬂturarak ﬁirket
yönetimine kat›l›m› desteklemektedir.
ﬁirketimiz oluﬂturdu¤u insan kaynaklar› politikas›n› internet sitesinde kamuya aç›klam›ﬂt›r.
Müﬂterileri ile olan iliﬂkilerinde ise müﬂteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutmakta müﬂterilerin talep ve beklentilerini
dönemsel olarak yapt›¤› müﬂteri anketleri ile ölçmekte ve bu yönde kararlar oluﬂturmaktad›r.
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BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
ﬁirketimizin pay sahipleri ile olan iliﬂkileri için özel bir birim oluﬂturulmam›ﬂ olup pay sahipleri ile olan iliﬂkiler Mali ‹ﬂler
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir. Bunun nedeni yat›r›mc›lar›n ﬁirketimize yo¤un bir bilgi ve soru baﬂvurusunda
bulunmamas›d›r. Yat›r›mc›lar›m›z taraf›ndan Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ümüze 2008 y›l›nda yaklaﬂ›k olarak 450 adet soru gelmiﬂtir.
Bu sorulardan Sermaye Piyasas› Mevzuat› gere¤ince kamuya aç›klanmam›ﬂ bilgi talepleri cevapland›r›lmamakta, bunun
haricinde kalan di¤er kâr pay› ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki sorular›n tamam› yan›tlanarak pay sahipleri
bilgilendirilmektedir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
ﬁirketimizin pay sahipleri ﬁirketimize telefon ve faks yoluyla ulaﬂarak bilgi taleplerini ve sorular›n› iletmektedirler. Yat›r›mc›lar
taraf›ndan ﬁirketimize 2008 y›l›nda yaklaﬂ›k 450 adet soru sorulmuﬂ olup sorular›n tamam›na yak›n bir k›sm›, dönemsel kâr,
hisse senedi fiyat hareketleri, kay›tl› sermaye tavan› yükseltilmesi ve sermaye art›ﬂ› ile ilgili olmuﬂtur. Geri kalan sorular ise
merkezi kaydileﬂtirme ve hisse senedi de¤iﬂim iﬂlemleri ile temettü da¤›t›m konular›na iliﬂkindir. Bu tür sorulara verilen
cevaplar Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuat›na uygun olarak henüz kamuya aç›klanmam›ﬂsa cevaplanmamakta, kamuya
aç›klanm›ﬂ bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktad›r.
Genel bilgilendirme yöntemi olarak ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda özel durum aç›klamalar› kullan›lmakta olup
elektronik ortam kullan›m›m›z 2008 y›l›nda artan bir oranda etkinleﬂmiﬂtir. Özel durum aç›klamalar›m›z ayn› zamanda internet
sitemizde de yay›nlanmaktad›r.
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde; bireysel bir hak olarak “özel denetçi atanmas› talebi” düzenlenmemiﬂ olup ana sözleﬂmede
hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri dikkate al›nmaktad›r. ﬁirketimize 2008 y›l› içerisinde “Özel
Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmam›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
ﬁirketimiz 2008 y›l›nda 2008 y›l› faaliyetine iliﬂkin Ola¤an Genel Kurulunu 20.03.2008 tarihinde gerçekleﬂtirmiﬂtir. Genel
Kurulda toplam 283.701.421-Adet hisse senedinden 197.386.198-Adedinin kat›l›m› sonucu %69,58 oran›ndaki bir ço¤unluk
ile toplant› yap›lm›ﬂt›r. ﬁirketimizin Genel Kurul toplant›lar› için ana sözleﬂmesinde özel bir toplant› nisab› belirlenmemiﬂ olup
toplant› ve karar nisaplar›nda Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktad›r. Toplant›lara iliﬂkin davetler ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›’nda ve 2 adet ulusal gazetede ilan yoluyla yap›lm›ﬂt›r. Bu davet ilanlar›nda genel kurulun yeri, gün
ve saati, genel kurul toplant›s›na kat›lacak vekiller için vekaletname örne¤i, toplant›ya giriﬂ için ortakl›k paylar›n› gösterir
belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2007 y›l› faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, ba¤›ms›z denetçi ve
murak›p raporlar›n›n hangi tarihte ve nerede ortaklar›n incelemesine haz›r bulundurulaca¤› hususlar›nda bilgilere yer
verilmiﬂtir.
ﬁirketimizin nama yaz›l› hisse senetleri mevcut olmad›¤›ndan ayr›ca bir davet ﬂekli yap›lmamaktad›r.
2007 y›l›na iliﬂkin olarak yap›lan genel kurulda pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir soru sorulmam›ﬂ olup genel kurul
gündemine iliﬂkin yaz›l› öneriler verilmiﬂtir. Verilen öneriler genel kurul oyuna sunulmuﬂ ve oy birli¤i ile kabul edilmiﬂtir.
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinin “ yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul seçiminden
sonra yönetim kurulunun ilk toplant›s›nda vazife taksimi yap›lmas› öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda mal
varl›¤› al›m›, sat›m›, kiralanmas› vs. önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine devredildi¤inden Türk Ticaret
Kanunu’nun amir hükümleri sakl› kalmak kayd› ile ana sözleﬂmede bu iﬂlemlerin genel kurulun karar› ile yap›lmas›na dair
baﬂka bir hüküm bulunmamaktad›r.
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ﬁirketimiz genel kurula kat›l›m› kolaylaﬂt›rmak için ana sözleﬂmeye uygun olarak hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay
içerisinde, ﬁirket merkezinin bulundu¤u yerde, önceki y›llar kat›l›m say›lar› ve ulaﬂ›m imkanlar› da dikkate al›narak uygun
özellikte bir mekanda yap›lmaktad›r.
ﬁirketimizin genel kurul toplant› tutanaklar› ﬁirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine aç›k
tutulmaktad›r
Ayr›ca 2007 y›l› içerisinde Ba¤l› ortakl›k Selka Holding A.ﬁ.’nin (SELKA) 30 Nisan 2007 tarihli mali tablolar› üzerinden mevcut
varl›k ve yükümlülüklerinin bir kül halinde 5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19 ve 20. maddeleri ile Türk Ticaret
Kanunu’nun (“TTK”) 451 ve di¤er ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat› çerçevesinde Ana ortakl›k Kartonsan
Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (KARTONSAN) taraf›ndan devir al›nmas› suretiyle birleﬂmesi için Rekabet Kurumunun
07.08.2007 tarih ve B.50.0.REK.0.06.00.00-120/669 say›l› yaz›s› ve Sermaye Piyasas› Kurulunun 09.08.2007 Tarih ve 29/821
say›l› kararlar› çerçevesinde izin al›nmas›n› müteakip SELKA ile KARTONSAN’›n, 18 Eylül 2007 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›lar›nda yukar›da belirtilen hükümler çerçevesinde SELKA’n›n tüm aktif ve pasifleriyle beraber
KARTONSAN’a kat›larak KARTONSAN ile devir yoluyla birleﬂmesine karar verilmiﬂtir.
Bu amaçla 18.09.2007 tarihinde ola¤anüstü genel kurul toplant›s› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Söz konusu genel kurul toplant›s›
birleﬂme iﬂlemi oy birli¤i ile kabul edilmiﬂtir.
Söz konusu birleﬂmeye iliﬂkin genel kurul karar› 2 Ekim 2007 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 08.10.2007 tarihli
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Birleﬂme sözleﬂmesi ve genel kurul kararlar› çerçevesinde Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. 2.835.000 TL olan
ç›kar›lm›ﬂ sermayesi, birleﬂme dolay›s›yla 2.014,21 TL art›ﬂla 2.837.014,21 TL’ye ç›kar›lm›ﬂt›r. Art›r›lan 2.014,21 TL sermaye,
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin mevcut ortaklar›n›n yeni pay alma haklar›n›n k›s›tlanmas› suretiyle ve SELKA'n›n
KARTONSAN harici ortaklar›na verilmiﬂtir. Artt›r›lan sermaye tutar› SELKA'dan devral›nan Öz varl›klardan karﬂ›lanm›ﬂt›r.
ﬁirketimiz ayr›ca birleﬂme neticesinde Selka Holding A.ﬁ den devir eden ola¤anüstü yedeklerden, geçmiﬂ y›llar kârlar›ndan
ve ﬁirket öz kaynak hesaplar›nda bulunan fonlardan hissedarlara temettü da¤›t›lmas› amac›yla 23.10.2007 tarihinde yeniden
ola¤anüstü genel kurul toplant›s› daha gerçekleﬂtirmiﬂ olup, söz konusu toplant›da öz kaynak hesaplar›nda bulunan fonlardan
hissedarlara temettü da¤›t›m› yap›lmas› ve kâr›n da¤›t›m›na 24.10.2007 tarihinde baﬂlan›lmas› oy birli¤i ile kabul edilmiﬂtir.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda her hissenin bir adet oy hakk›
bulunmakta olup, oyda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r. Genel Kurul toplant›lar›nda oylar aç›k ve el kald›rmak suretiyle
kullan›lmaktad›r. Ancak toplant›da haz›r bulunan ortaklar›n %10 unun talebi ile gizli oya baﬂvurulaca¤› öngörülmüﬂtür.
ﬁirketin karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisine sahip ortaklar› genel kurulda oy kullanmaktad›r. ﬁirket yönetim kurulunda az›nl›k paylar›
temsil edilmemekte olup ﬁirketimizin genel kurul toplant›lar›nda birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
2007 Y›l›nda yap›lan ola¤an genel kurul toplant›s›nda ﬁirketimizin kâr da¤›t›m politikas› hakk›nda genel kurul gündemine
madde eklenerek ortaklar›n bilgilendirilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Ola¤an genel kurulda ortaklar›n bilgisine sunuldu¤u üzere y›llar
itibariyle tutarl› olarak uygulanmakta olan bir kâr da¤›t›m politikas› mevcuttur. ﬁirketimizin ilgili y›la ait da¤›t›lacak kâr›;
mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri taraf›ndan
belirlenmektedir.
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Genel Kurullar her y›l hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yap›lmakta olup, kâr da¤›t›m› genel kurulda al›nan
da¤›t›m tarihi karar›na uygun olarak süresinde yap›lmaktad›r. Yönetim kurulunun kâr da¤›t›m teklifi ve hisse baﬂ›na kâr
oranlar› faaliyet raporunda yer almaktad›r.
ﬁirketimizin kâr da¤›t›m politikas›, da¤›t›labilir kârdan Sermaye Piyasas› mevzuat›n›n öngördü¤ü asgari oranda kâr pay›
da¤›tmak ﬂeklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve d›ﬂ ekonomik koﬂullardaki geliﬂmeler ile ﬁirketimizin yat›r›m f›rsatlar›
ve finansman olanaklar›na göre her y›l yeniden gözden geçirilmektedir.
Bu çerçevede ﬁirketimizin 2007 y›l› kâr›ndan, 2008 y›l›nda yap›lacak kâr pay› da¤›t›m önerisi, faaliyet raporunda ayr› bir
bölüm olarak yer almaktad›r ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuﬂtur.
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesine göre, A grubu hisse senetlerinin kâr pay› imtiyaz› bulunmaktad›r. Ayr›ca, birinci temettü
da¤›t›m›na karar verildi¤i takdirde yönetim kurulu üyelerine de kâr pay› da¤›t›lmaktad›r. Birinci temettü miktar›n›n
hesaplanmas›na esas al›nan da¤›t›labilir kârdan, ödenmiﬂ sermayenin yüzde 10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n yüzde 5’i A
grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde 4’ü ise yönetim kurulu üyelerine kâr pay› olarak da¤›t›lmaktad›r.
Kâr pay› da¤›t›m› yasal süreleri içinde gerçekleﬂtirilmektedir.
Sermaye Piyasas› Kurulu 2007 ve izleyen y›llarda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamas› çerçevesinde kâr da¤›t›m
zorunlulu¤unu kald›rsa dahi, Genel Kurulda aksine bir karar al›nmad›¤› sürece pay sahiplerimizin olas› beklentileri ve büyüme
stratejileri aras›nda bir denge gözetilerek kâr pay› da¤›t›lmaya devam edilecektir.
7. Paylar›n Devri
ﬁirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam› hamiline yaz›l› hisse senetlerinden oluﬂmakta olup paylar›n
devri hususunda ana sözleﬂmede k›s›tlay›c› hükümler bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Mevzuatla belirlenen hususlar d›ﬂ›nda kamuya aç›klanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikas› oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Mevzuat›n aç›klanmas›n› zorunlu k›ld›¤› bilgiler yeterli ve detayl› görüldü¤ünden dolay› bir bilgilendirme politikas› oluﬂturulma
yoluna gidilmemiﬂtir.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
ﬁirketimizin 2008 y›l›nda 31.12.2008 tarihine kadar yaklaﬂ›k 13 adet özel durum aç›klamas› olmuﬂtur. Kamuyu Ayd›nlatma
Esaslar› çerçevesinde özel durum aç›klamalar›m›z›n tamam› yasal mevzuata uygun olarak süresinde yap›lm›ﬂt›r. Özel durum
aç›klamalar›m›z ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› ile birlikte ﬁirketimizin internet sitesinde ayr›ca hissedarlar›m›z›n ve
kamunun bilgisine sunulmuﬂtur.
10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
ﬁirketimizin internet adresi“ www.kartonsan.com.tr”dir. ﬁirketimizin internet sitesinde hissedarlar›m›z›n düzenli ve kolay
ulaﬂ›mlar›n› sa¤lamak amac›yla yat›r›mc› iliﬂkileri linki oluﬂturulmuﬂtur. Bu link alt›nda SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II.
bölüm madde 1.11.5'te say›lan bilgilerden; geçmiﬂe yönelik ana sözleﬂme de¤iﬂiklikleri ile ilgili ticaret sicil gazeteleri hariç
olmak üzere tüm bilgi, rapor ve aç›klamalar yer almaktad›r.
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11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketimizin gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahiplerinin dolayl› ve karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkilerinden ar›nd›r›lmak suretiyle kamuya
aç›klama yap›lmamaktad›r. ﬁirketimizin dönemsel mali tablolar› ve bu tablolara iliﬂkin dipnot ve raporlar›nda sadece karﬂ›l›kl›
iﬂtirak iliﬂkilerinden ar›nd›r›lan ortakl›k yap›s› (nihai gerçek kiﬂilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›nda ve ﬁirketimizin internet sitesinde kamuya aç›klanmaktad›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
ﬁirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporumuzda; ﬁirketimizin faaliyetleri ile ilgili bölüm müdürleri ile Genel Müdür ve
Genel Müdür yard›mc›lar›m›z ve yönetim kurulu üyelerinin listesi yer almaktad›r.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ﬁirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu ayd›nlatma esaslar›
çerçevesinde özel durum aç›klamalar› yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporlar› ve bu raporlar›n
ayn› zamanda yay›nland›¤› internet sitemiz ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤› ile yap›lmaktad›r.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
ﬁirketimiz çeﬂitli kademedeki personelin yönetime kat›lmas› amac›yla departman baz›nda temsil edinilen, her ay düzenli
olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin kat›ld›¤› icra kurulu toplant›lar› yapmakta ve bu toplant›larda ilgili
konular hakk›nda görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde bulunulmaktad›r. Al›nan kararlar bölümler taraf›ndan uygulanmaktad›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimiz tüm faaliyetlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem vererek, sürekli e¤itim ile ö¤renen geliﬂen ve kat›l›mc›l›¤›n ön
planda tutuldu¤u bir insan kaynaklar› politikas› oluﬂturmuﬂtur. ﬁirket iﬂe al›m politikas› oluﬂturarak do¤ru iﬂe do¤ru insan
tercihi ile çal›ﬂanlar›n kariyer hedefleri ile birlikte kiﬂisel yeterliliklerini de dikkate al›narak ayn› durumdaki personele f›rsat
eﬂitli¤i sa¤lamaktad›r. Personel al›m› ile ilgili k›staslar yaz›l› hale getirilmiﬂ ve personel al›mlar›nda bu k›staslara uyulmas›
sa¤lanm›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n bilgi ve becerileri ile kiﬂisel geliﬂimlerini art›rmaya yönelik e¤itim planlar› yap›lmakta ve
uygulanmaktad›r. ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n görev tan›mlar› yaz›l› olarak belirlenmiﬂ ve verimlili¤i art›r›c› ve çal›ﬂma koﬂullar›nda
iyileﬂtirme sa¤lay›c› önlemler al›nmaya devam edilmektedir. Çal›ﬂanlar›n moral isteklendirmelerinin yüksek tutulabilmesi
amac›yla dönemsel olarak sosyal organizasyonlar yap›lmakta ve çal›ﬂan mutlulu¤u art›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
ﬁirketimiz gerek müﬂterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini art›rmak amac›yla çok yönlü iletiﬂim ile
talep ve beklentilere cevap vermeye çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla müﬂteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler yap›larak ve
müﬂteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden ö¤renilmekte ve çözüm yollar› aranmaktad›r. ﬁirketimizin
üretti¤i ürünlerle ilgili olarak direkt müﬂteri ﬂikâyetlerinin al›nd›¤› bir bölüm (‹nsan Kaynaklar› ve Kalite Sistemleri Müdürlü¤ü)
oluﬂturulmuﬂtur. Bu birime her türlü iletiﬂim arac›l›¤› ile kolayca ulaﬂ›m sa¤lanm›ﬂt›r. Yap›lan incelemeler sonucunda
üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
ﬁirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile üretim tesislerinin bulundu¤u alanda bulunan Kocaeli Kullar köyünde bir adet
ilkö¤retim okulu yapt›rm›ﬂ ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devretmiﬂtir. Her y›l belirli tutarlarda okulun giderleri karﬂ›lanarak
e¤itime katk›da bulunulmaktad›r.
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ﬁirketimiz BVQI taraf›ndan verilen ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i sistemi
belgelerine sahiptir. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek için yap›lmas› gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek
çal›ﬂanlar›m›z›n güvenli¤i ve gerekse de çevre ye olan duyarl›l›¤›m›z konusunda azam› özen gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
At›k su üretim tesisi ile proses suyunun do¤rudan deﬂarj› önlenmekte ve at›k su ar›t›m tesis ç›k›ﬂ de¤erleri sürekli kontrol
edilmektedir. Di¤er at›klar lisansl› firmalara verilerek ve lisansl› firmalarca geri kazan›m› ve imhas› sa¤lanarak çevre kirlili¤i ile
mücadele edilmektedir.
ﬁirketimiz karton üretiminde %90 oran›nda at›k ka¤›t kullanarak ekonomiye ve ormanlar›n korunmas›na katk› sa¤lamaktad›r.
Her y›l fabrika üretim sahas› ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yap›larak gürültü seviyesinin yasal
limitler içinde kalmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r.
ﬁirketimiz do¤algaz kullanarak elektrik enerjisi üreterek ve gerekli emisyon ölçümlerini zaman›nda yapt›rarak çevre kirlili¤inin
en aza indirilmesine katk›da bulunmaktad›r.
ﬁirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolay› aç›lm›ﬂ bir dava bulunmamaktad›r.
ﬁirketimiz ayr›ca üretim tesislerinin bulundu¤u bölgede bulunan spor kulüplerine, belediyelere, kamu kurumlar›na, dernek ve
vak›flara sosyal amaçl› yard›m sa¤lamaktad›r.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
ﬁirket yönetim kurulu aﬂa¤›daki isimlerden oluﬂmaktad›r:
Baﬂkan: S‹NAN ERCAN GÜLÇUR
Baﬂkan Vekili: PROF. DR. ÜNAL BOZKURT
Baﬂkan Vekili: DR. OKTAY DURAN
Üye: ASLI BALKIR
Üye: B‹HLUN TAMAYLIG‹L
Üye: BABÜR GÖKÇEK
Üye: UFUK SAKA
Üye: CANAN TOMASO⁄LU
Üye: ﬁENER CANPOLAT
Üye: HALUK ‹BER
Üye: SÜLEYMAN KAYA
Üye: MEHMET TALU URAY
Sn. Mehmet Talu Uray (Genel Müdür), Sn. Süleyman Kaya (Genel Müdür Yard›mc›s›) ve Sn. Haluk ‹ber (Genel Müdür
Yard›mc›s›) ayn› zamanda icrada görev almaktad›r. Di¤er yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyelerinin ﬁirket d›ﬂ›nda baﬂka görev veya görevler almas›n› s›n›rlay›c› hükümler
bulunmamaktad›r. ﬁirket Genel Kurulu taraf›ndan her y›l TTK’n›n 334 ve 335 inci maddesinde say›lan yetkiler yönetim
kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin nedeni yönetim kurulu üyelerinin ﬁirket d›ﬂ›nda
baﬂka görev ve görevler almaya yönetim kurulu üyeli¤inden önce baﬂlam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyelerinin ba¤›ms›zl›k konular› ele al›nmam›ﬂ olmakla birlikte, hissedarlar› temsi
eden üyelerle beraber ba¤›ms›z üyeler de görev yapmaktad›r. Ba¤›ms›z üyeler sektörde uzman kiﬂilerden oluﬂmakta olup
bilgi, beceri ve deneyimleri ile ﬁirket menfaatleri ve pay sahiplerinin ç›karlar›n› korumak esas gayesi ile hareket
etmektedirler.
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirket’in ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte
mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer
alan ilkelerle örtüﬂmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktad›r.
20. ﬁirket’in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ﬁirketimiz misyon ve vizyonunu ISO 9001 kalite belgesi kapsam›nda ﬁirket politikas› olarak belirlemiﬂ, internet sitesi ve
faaliyet raporlar›nda yay›nlam›ﬂt›r. Buna göre ﬁirket’in Kalite-Çevre-‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i politikas› aﬂa¤›daki gibidir;
Karton üretimi yapmakta olan Kartonsan A.ﬁ., ürün ve faaliyetlerindeki kaliteyi, iﬂ güvenli¤i kurallar› çerçevesinde ve çevreye
olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek sürdürmeyi hedeflemekte olup, bu hedeflere ulaﬂmak için Entegre Yönetim
Sistemi’ni kurmuﬂ ve uygulamaktad›r.
Bu do¤rultuda, Kartonsan’l›lar ana faaliyet kolu olan kuﬂe karton üretiminde Türkiye’de lider, Dünya’da rekabetçi olma
konumumuzu sürdürmeyi hedefleyerek;
* Kalite–Çevre–‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemlerinin etkinli¤ini do¤ru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali
kaynaklar› kullanarak sürekli iyileﬂtirmeyi,
* Müﬂterilerimizin istek ve beklentileri do¤rultusunda, Kartonsan ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliﬂtirmeyi,
* Çal›ﬂanlar›m›z›n tüm faaliyetlerinde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤ine önem vererek, iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›n› önlemeyi,
sürekli e¤itim ile ö¤renen, geliﬂen, paylaﬂan ve kat›l›mc› bir organizasyon olmay›,
* Çevre kirlili¤ini önlemeyi, do¤al kaynaklar› etkin ve verimli kullanmay›, geri dönüﬂümlü hammadde ve geri kazan›labilir ürün
üretimini,
* Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi standartlar›na ve di¤er gerekliliklere uymay›,
* Çok yönlü iletiﬂimle müﬂterilerimiz, tedarikçilerimiz, çal›ﬂanlar›m›z, ortaklar›m›z ve toplumun güven ve memnuniyetlerini
devam ettirmeyi
Taahhüt etmektedir.
Departman Yöneticileri ve Üst Düzey Yöneticiler taraf›ndan oluﬂturulan stratejik hedefler her y›l bütçe çal›ﬂmalar›
çerçevesinde yönetim kuruluna sunularak onaylanmaktad›r. ‹ﬂleyiﬂ sürecinde departman hedefleri üst düzey yöneticiler
taraf›ndan de¤erlendirilerek ﬁirket nihai hedefleri oluﬂturulur. Oluﬂturulan ve onaylanan hedefler her ay yönetim kurulu
toplant›lar›nda de¤erlendirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
ﬁirketimiz Denetim Komitesi ve Murak›plar› taraf›ndan; yap›lan iﬂlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de
ﬁirket politikalar›na uygunlu¤u hususunda ilgili denetimler yap›lmaktad›r. Ayr›ca risk yönetim mekanizmas›n›n oluﬂturulmas›
ile iç kontrol mekanizmas›n›n revize çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
‹ç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgeleri ile ilgili olarak
ba¤›ms›z d›ﬂ denetçiler taraf›ndan denetimler yap›lmakta ve görülen uygunsuzluklar ﬁirket üst düzey yönetimine
bildirilmektedir. Çok yönlü iletiﬂimle bildirilen problemlerin çözüm yollar› aranmakta ve politikalar oluﬂturulmaktad›r.
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22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde yönetim kurulunun vazife ve salahiyetleri hakk›nda hükümler mevcuttur. Di¤er yöneticilerin
yetki ve sorumluluklar› ana sözleﬂmede yer almamakla birlikte ﬁirketimiz genelinde tüm çal›ﬂanlar için üst düzey yöneticiler
de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklar›n› gösteren görev tan›mlar› belirlenmiﬂtir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre; Yönetim Kurulu toplant›lar› gerek görüldükçe her zaman yap›labilece¤i gibi en az ayda bir
yap›lma mecburiyeti bulunmaktad›r. 2007 y›l›nda en az ayda bir defa olmak üzere toplam 25 adet Yönetim Kurulu toplant›s›
yap›lm›ﬂt›r. 2008 y›l›n›n 12 ay›nda yönetim kurulu toplant› say›s› 16 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Üyeler Genel Müdürlük sekreterli¤i taraf›ndan toplant›lara yaz›l› olarak davet edilmektedir. Toplant› gündemi Yönetim Kurulu
Baﬂkan›n›n üyeler ile yapt›¤› görüﬂmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlar›n›n geçerli olabilmesi için ana
sözleﬂmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 12 üyeden oluﬂan Yönetim Kurulunun alm›ﬂ oldu¤u kararlar›n
geçerli olabilmesi için salt ço¤unlukla toplan›lmas› ve ço¤unlukla karar lehinde oy kullan›lm›ﬂ olmas› zorunlulu¤u
bulunmaktad›r.
Yönetim Kurulu üyelerinin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet ﬂerhi koyma haklar› bulunmaktad›r. ﬁirket
ana sözleﬂmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin kararlar› veto haklar› düzenlenmemiﬂtir.
24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
ﬁirketimizin ana sözleﬂmesinde yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde ﬂirketle iﬂlem yapma ve rekabet yasa¤› ile ilgili
düzenlemeler mevcut olmay›p Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktad›r. ﬁirketimizin genel kurulunda verilen
önergeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’n›n 334 ve 335 maddelerinde say›lan yetkiler verilmiﬂtir.
Her ne kadar Yönetim Kurulu Üyelerinin ﬁirketimizle ticari iliﬂkileri bulunmakta ise de bu bak›mdan kendilerine ﬁirket
taraf›ndan ayr›cal›kl› bir muamele yap›lmamaktad›r. Müﬂterilerin tabi oldu¤u norm, prosedür ve haklar Yönetim Kurulu
Üyeleri için de uygulanmaktad›r.
25. Etik Kurallar
ﬁirket yönetim kurulu taraf›ndan ﬁirket ve çal›ﬂanlar› için tan›mlanm›ﬂ ve gerek çal›ﬂanlara ve kamuya aç›klanm›ﬂ etik
kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktad›r. Bununla birlikte çal›ﬂanlar için görev tan›mlar› oluﬂturulmuﬂ ve çal›ﬂma
hayat›nda kabul görmüﬂ prensipler do¤rultusunda söz ve davran›ﬂlar›nda yasalara, ahlaki de¤erlere, örf ve adetlere, çevreye
sayg›l› hareket etmeleri sa¤lanmaktad›r.
26. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim kurulunca 2 kiﬂiden oluﬂan denetim komitesi oluﬂturulmuﬂtur. Bunun haricinde Kurumsal yönetim komitesi ve
baﬂkaca komiteler oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluﬂmaktad›r. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüﬂ
ilkelere göre sürdürmekte olup bunun haricinde takip edece¤i prosedürlerin yaz›l› oldu¤u bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Denetim komitesi üyeleri icrac› olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.
Denetim komitesi; komite toplant›s› ertesinde komitenin faaliyetleri hakk›nda yaz›l› rapor vererek, komite toplant›s›n›n
özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktad›r.
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27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine sa¤lanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayal› bir ödüllendirme
uygulanmamaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre; yönetim kurulu üyelerine her y›l birinci temettünün hesab›na esas al›nan kârdan ödenmiﬂ
sermayenin %10’u indirildikten sonra kalan k›sm›n %4’ü tutar›nda yönetim kurulu üyelerini kâr pay› verilmektedir. Ayr›ca
yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklar›n›n tutar› her y›l genel kurul taraf›ndan belirlenmektedir. ﬁirket yönetim
kuruluna genel kurul karar›na göre 2008 y›l› için ayl›k 250 TL brüt ücret ödenmektedir.
F. ‹ﬁLETMEN‹N FAAL‹YET GÖSTERD‹⁄‹ SEKTÖR VE BU SEKTÖR ‹ÇER‹S‹NDEK‹ YER‹ HAKKINDA B‹LG‹
ﬁirket kuﬂeli karton sektöründe faaliyet göstermektedir. Ana üretim hammaddesi hurda ka¤›t olup az miktarda selüloz ve
di¤er kuﬂe kimyasallar› kullan›lmaktad›r. Üretilen kartonlar›n büyük bölümü g›da, ilaç, kozmetik ve deterjan sektöründe
ambalaj malzemesi olarak kullan›lmaktad›r. Konu ile ilgili olarak kesin veriler bulunmamakla birlikte kuﬂeli karton sektörünün
yurtiçi toplam ihtiyac›n›n 300.000 ton/y›l oldu¤u düﬂünülmektedir. ﬁirket’in y›ll›k üretim kapasitesi yaklaﬂ›k 150.000 ton/y›l
olup bu üretiminin %70’lik k›sm›n› yurtiçinde geriye kalan %30'luk k›sm›n› ise yurtd›ﬂ› piyasalarda de¤erlendirmektedir.
Sektördeki di¤er yerli üreticilerin pay›n›n toplam 75.000 ton oldu¤u düﬂünülmekte ve sektörün ihtiyaç duydu¤u geriye kalan
kuﬂeli kartonun da ithalat yoluyla temin edildi¤i varsay›lmaktad›r.
G. YATIRIMLARDAK‹ GEL‹ﬁMELER, TEﬁV‹KLERDEN YARARLANMA DURUMU
ﬁirket’in hali haz›rda kapasite art›r›c› ve yeni ürün imaline yönelik yat›r›m› bulunmamaktad›r. Mevcut yat›r›mlar›n tamam›
tesisin idamesine yönelik nispeten daha küçük bütçeli yat›r›mlardan oluﬂmaktad›r. Yap›lan yat›r›mlar›n amac› daha çok kalite
iyileﬂtirme ve modernizasyon amaçl› yat›r›mlardan oluﬂmaktad›r. ﬁirket’in hali haz›rda karton makinelerinin tevsii çal›ﬂmalar›
ile ilgili ve Enerji santralindeki gaz türbinlerinin yenilenmesine yönelik olmak üzere toplam 2 adet yat›r›m teﬂvik belgesi
bulunmaktad›r. Söz konusu teﬂvik belgeleri ile gümrük vergisi muafiyeti ile KDV muafiyeti istisnas› sa¤lanm›ﬂt›r. 31.12.2008
Tarihi itibariyle teﬂvik belgesi kapsam›nda gerçekleﬂen yat›r›mlar›n toplam tutar› 6.538.838 TL’dir.
ﬁirket 29.07.2008 Tarihli Özel durum aç›klamas› ile kamuya aç›klad›¤› üzere 1 nolu karton üretim hatt›nda kalite iyileﬂtirmesi
ve kapasite art›ﬂ› sa¤layacak (tahmini 25.000 ton/y›l) yat›r›m yap›lmas› amac›yla Avusturya’da yerleﬂik Andirts AG firmas› ile
sözleﬂme imzalam›ﬂt›r. Yat›r›m›n yurtd›ﬂ›ndan sa¤lanacak yaklaﬂ›k tutar› 11.800.000-Euro ve 3.700.000 TL yurtiçi olup,
tamam› öz kaynaklardan karﬂ›lanacakt›r. Yat›r›m›n öngörülen tamamlanma tarihi 31.10.2009 olarak tespit edilmiﬂtir
Yat›r›m›n KDV istisnas› ve Gümrük vergisi istisnas›ndan faydalanmak amac›yla teﬂvik belgesine ba¤lanmas› hususu ile ilgili
olarak 27 Kas›m 2008 tarihinde hazine müsteﬂarl›¤›na baﬂvuru yap›lm›ﬂt›r.
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H. ‹ﬁLETMEN‹N ÜRET‹M B‹R‹MLER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹, KAPAS‹TE KULLANIM ORANLARI VE ÖNCEK‹ YIL ‹LE
KARﬁILAﬁTIRILMASI
ﬁirket Kullar Köyü/Kocaeli adresinde bulunan fabrikas›nda kuﬂe karton ve tesis için gerekli olan elektrik enerjisini
otoprodüktör lisans› çerçevesinde üretmektedir. ﬁirket’in y›ll›k kuﬂeli karton üretim kapasitesi yaklaﬂ›k 150.000 ton/y›l olarak
hesaplanm›ﬂt›r. 2007 y›l›n›n 12 ayl›k dönemi ile 2008 y›l›n›n 12 ayl›k dönemine iliﬂkin üretim ve sat›ﬂ miktarlar› aﬂa¤›da
gösterilmiﬂtir. ﬁirket’in üretim artt›r›c› yat›r›mlar› bulunmad›¤›ndan bir önceki dönemdeki üretim kapasitesi ile cari dönemdeki
üretim kapasitesi ve kalitesi aras›nda bir fark bulunmamaktad›r. Y›ll›k üretim kapasitesini cari döneme oranlar isek
31.12.2008 tarihi itibariyle kapasite kullan›m oran›n›n %92,86 oldu¤u görülmektedir. (31.12.2007: %97,22)
Grubun dönem sonlar› itibariyle üretim ve sat›ﬂ miktarlar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.

Üretim Miktarlar›
Kuﬂe Karton (Ton)
Hurda Ka¤›t (Ton)
Elektrik Üretimi (103Kwh)

01.01.2008
31.12.2008
139.285
92.513
112.839

01.01.2007
31.12.2007
145.833
100.826
125.777

I. SATIﬁLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
ﬁirket’in 2008 y›l›n›n ilk 9 ayl›k dönemi ile geçen y›l›n ayn› döneminin konsolide sat›ﬂ miktar karﬂ›laﬂt›rmas› aﬂa¤›daki gibidir.

Sat›ﬂ Miktarlar›
Kuﬂe Karton (Ton)
Hurda Ka¤›t (Ton)
Elektrik Sat›ﬂlar› (103Kwh)

01.01.2008
31.12.2008
136.277
91.420
13.863

01.01.2007
31.12.2007
137.014
99.258
21.317

Geçen y›l›n 12 ayl›k döneminde konsolide net sat›ﬂlar›m›z 127.237.384 TL iken Cari y›l›n ayn› dönemindeki konsolide net
sat›ﬂlar›m›z 134.602.107 TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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J. KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N F‹NANSAL RASYOLAR
L‹K‹D‹TE ORANLARI
Cari Oran
Asit Test Oran›
Stoklar/Cari Aktif
‹ﬂletme Sermayesi
MAL‹ BÜNYE ORANLARI
Finansal Kald›raç
Duran Varl›klar/Özkaynak
Finansal Borçlar/Özkaynak
KÂRLILIK ORANLARI
Aktif Devir H›z›
Brüt Kâr Marj›
Aktif Verimlili¤i
Faaliyet Kâr›/Sat›ﬂ Has›lat›
Hisse Baﬂ›na Net Kâr
Nakit Varl›klar
Finansal Borçlar

Dönen Varl›klar/KVY Kaynak
(Dönen Varl›klar-Stoklar)/KVY Kaynak
Stoklar/Dönen Varl›klar
Dönen Varl›klar(Nakit ve HB hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)

(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif

Net Sat›ﬂlar/Aktif Toplam›
Brüt Sat›ﬂ Kâr›/Net Sat›ﬂlar
Net Kâr/Aktif Toplam›

Net Finansal Pozisyon
Ticari Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Stoklar
Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar

31.12.2008
5,65
3,13
0,45
52.179.897

0,11
0,56
0

0,78
0,18
0,08
0,07
5,16
19.015.115
249.343
18.765.772
22.119.212
54.375
38.376.893
8.832.216
2.150.834

ﬁirket’in mali yap›s› güçlü oldu¤undan yabanc› kayna¤a ihtiyaç duymamaktad›r.
K. ÜST YÖNET‹MDE YIL ‹Ç‹NDE YAPILAN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER VE HALEN GÖREV BAﬁINDA BULUNANLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMALAR
Cari dönem içerisinde üst yönetimde herhangi bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. ﬁirketimizin Genel Müdür ve Genel Müdür
Yard›mc›lar›na iliﬂkin bilgiler aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
Mehmet TALU URAY- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Fakültesi’nden lisans, ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi’nden
yüksek lisans mezunudur. Ayr›ca ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nde doktora yapm›ﬂt›r. Özel sektörün çeﬂitli
kademelerinde orta düzey ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuﬂtur. Yaklaﬂ›k 7 y›ld›r ﬁirketimizde genel müdürlük
ve yönetim kurulu üyeli¤i görevini birlikte sürdürmektedir.
Süleyman KAYA-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard›mc›s›
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Fakültesi’nden lisans, Aachen Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans
mezunudur. ﬁirketimizde mühendis olarak göreve baﬂlam›ﬂ olup, yaklaﬂ›k 25 y›ldan beri ﬁirketimizin çeﬂitli kademelerinde
görev almaktad›r. 1996 y›l›ndan bu yana ﬁirketimizde Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini 2005 y›l›ndan bu yana ise genel
müdür yard›mc›l›¤› görevi ile birlikte yönetim kurulu üyeli¤i görevini birlikte sürdürmektedir.
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Haluk ‹BER-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard›mc›s›
‹stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i Bölümü’nden lisans, Maine Üniversitesi’nden yüksek lisans mezunudur.
ﬁirketimizde mühendis olarak göreve baﬂlam›ﬂ olup, yaklaﬂ›k 17 y›ld›r ﬁirketimizin çeﬂitli kademelerinde görev almaktad›r.
2002 y›l›ndan bu yana ﬁirketimizde fabrikadan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini, 2005 y›l›ndan bu yana ise genel
müdür yard›mc›l›¤› görevi ile birlikte yönetim kurulu üyeli¤i görevini birlikte sürdürmektedir.
L. PERSONEL VE ‹ﬁÇ‹ HAREKETLER‹, TOPLU SÖZLEﬁME UYGULAMALARI, PERSONEL VE ‹ﬁÇ‹YE SA⁄LANAN HAK
VE MENFAATLER:
ﬁirket’in taﬂeron iﬂçileri hariç 31.12.2008 tarihi itibariyle ortalama personel say›s› 249 kiﬂidir. (31.12.2007:233-Kiﬂi)
ﬁirket’in fabrikas›nda çal›ﬂan iﬂçilerin ba¤l› oldu¤u sendika Selüloz-‹ﬂ sendikas›d›r. Selüloz-‹ﬂ sendikas› ile 01.09.200631.08.2008 dönemlerini kapsayan toplu is sözleﬂmesi yap›lm›ﬂ olup yürürlü¤ü sona ermiﬂtir. Yeni toplu iﬂ sözleﬂmesi
01.09.2008-31.08.2010 dönemini kapsamak üzere 05.12.2008 tarihinde imza edilmiﬂtir. Detay› toplu is sözleﬂmelerinde
say›lan tüm hak ve menfaatler iﬂçilerimize eksiksiz olarak kulland›r›lmaktad›r.
M. YIL ‹ÇER‹S‹NDE YAPILAN BA⁄IﬁLARA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER:
ﬁirket spor, e¤itim ve kültür alan›nda faaliyet gösteren dernek vak›f ve okullara katk›da bulunmaktad›r. Ayr›ca Kocaeli
Üniversitesi, Kullar Köyünde bulunan yerleﬂkesinde e¤itim tesisi inﬂa ederek üniversiteye ba¤›ﬂlayacakt›r. Bu amaçla
Üniversite rektörlü¤ü ile protokol yap›lm›ﬂt›r. Söz konusu tesis 2008 y›l› içerisinde bitirilerek Kocaeli Üniversitesi
Rektörlü¤üne teslim edilmiﬂtir. 2008 y›l› içerisinde yap›lan ba¤›ﬂ ve yard›mlar›n detay› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
Yard›mlar (TL)
Üniversite, Ortaö¤retim ve ‹lkö¤retim Okullar›na ba¤›ﬂlar
Dernek ve vak›flara Ba¤›ﬂlar (E¤itim, spor ve Sosyal amaçl›)
Ba¤›ﬂ Amac›yla ‹nﬂa Ettirilen E¤itim Binas›na ‹liﬂkin ‹nﬂaat Harcamalar›
Di¤er Kurum ve Kuruluﬂlara Ba¤›ﬂlar
Toplam

31.12.2008
5.185,91
13.398,21
2.219.684,30
0,00
2.243.268,42

N. GRUBUN ‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M S‹STEMLER‹N‹N ANA UNSURLARINA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR:
ﬁirketimiz Denetim Komitesi ve Murak›plar› taraf›ndan; yap›lan iﬂlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de
ﬁirket politikalar›na uygunlu¤u hususunda ilgili denetimler yap›lmaktad›r. Ayr›ca risk yönetim mekanizmas›n›n oluﬂturulmas›
ile iç kontrol mekanizmas›n›n revize çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
‹ç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgeleri ile ilgili olarak
ba¤›ms›z d›ﬂ denetçiler taraf›ndan denetimler yap›lmakta ve görülen uygunsuzluklar ﬁirket üst düzey yönetimine
bildirilmektedir.
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Hissedarlara Bilgi

Borsa
Kartonsan A.ﬁ.’nin hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› (‹MKB) Ulusal Pazar›nda KARTN sembolü ile iﬂlem
görmektedir. Hisse senetlerine iliﬂkin bilgiler, günlük
gazetelerin ekonomi sayfalar›nda ve yat›r›m ﬂirketlerinin
internet portallar›nda yay›nlanmaktad›r.

Ba¤›ms›z Denetçi
Güreli Yeminli Mali Müﬂavirlik ve Ba¤›ms›z
Denetim Hizmetleri A.ﬁ.
An independent member of Baker Tilly International
Beybi Giz Plaza Dereboyu Caddesi Meydan Sokak
No: 28 Kat: 19 Maslak ‹stanbul
Tel: (212) 290 37 60
Faks: (212) 290 37 96

Kartonsan y›ll›k raporlar› ve di¤er bilgiler aﬂa¤›daki adresten
temin edilebilece¤i gibi ﬁirketin www.kartonsan.com.tr
adresinde yay›nda bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Vergi Tasdiki
Güreli Yeminli Mali Müﬂavirlik ve Ba¤›ms›z
Denetim Hizmetleri A.ﬁ.
An independent member of Baker Tilly International
Beybi Giz Plaza Dereboyu Caddesi Meydan Sokak
No: 28 Kat: 19 Maslak ‹stanbul
Tel: (212) 290 37 60
Faks: (212) 290 37 96

Kartonsan Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5
Pak ‹ﬂ Merkezi Kat: 3
Gayrettepe 34349 ‹stanbul
Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul
Kartonsan A.ﬁ.’nin Y›ll›k Ola¤an Genel Kurulu 19 Mart 2009
Perﬂembe günü saat 10.30’da Divan City Büyükdere Cad.
No: 84 Gayrettepe 34349 ‹stanbul adresinde yap›lacakt›r.

Kartonsan Hisse Senedinin 2008 Y›l› Performans›
Kartonsan'›n y›l sonu bilançosuna göre ödenmiﬂ
sermayesi 2.837.014,21 TL'dir. ﬁirket sermayesi
283.701.421 adet hisseye bölünmüﬂ olup, bunlar›n
200'ü A, 283.701.221'i B tertip hisse senedidir.

KARTONSAN H‹SSE SENED‹N‹N 2008 YILI PERFORMANSI (‹MKB GENEL ENDEKSI ‹LE KIYASLI)
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H‹SSE F‹YATLARI KARTONSAN

Hisse senedinin y›l içindeki en düﬂük fiyat› 46 TL;
en yüksek fiyat› ise 69 TL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Hisse senedinin 2008 y›l›nda kaydetti¤i ortalama fiyat
55,10 TL olmuﬂtur. Hisse senedinin en düﬂük ve en
yüksek fiyatlar› yanda verilmiﬂtir.
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47,00
47,00
46,00
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66,50
69,00
59,50
56,50
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‹letiﬂim

Genel Müdürlük
Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No: 5
Pak ‹ﬂ Merkezi, Kat: 3
Gayrettepe 34349, ‹stanbul
Telefon: (212) 273 20 00 (pbx)
Faks:
(212) 273 21 70 (Genel),
(212) 273 21 60 (Pazarlama),
(212) 273 21 63 (Sat›nalma)
Fabrika
Kullar Köyü, 41270 ‹zmit, Kocaeli
Telefon: (262) 349 61 50
Faks:
(262) 349 33 00
Web’de Kartonsan www.kartonsan.com.tr
‹nternetten Kartonsan’la yaz›ﬂmak için:
Genel
Sipariﬂ
Pazarlama
Sat›nalma
‹nsan Kaynaklar›

kartonsan@kartonsan.com.tr
orders@kartonsan.com.tr
pazarlama@kartonsan.com.tr
satinalma@kartonsan.com.tr
insankaynaklari@kartonsan.com.tr
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