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BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve
T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
31 MART 2008 TAR‹HL‹
OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹

Aç›l›fl ve ço¤unluk tespiti.

1. Baflkanl›k Divan›’n›n seçimi.

2. Baflkanl›k Divan›’na toplant› tutana¤›n› imza edebilme hususunda yetki verilmesi.

3. 2007 y›l› faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar›n›n, Ba¤›ms›z D›fl Denetim Kuruluflu Raporlar›n›n

okunmas› ve müzakeresi.

4. 2007 y›l› Bilânço, Gelir Tablosu’nun okunmas›; müzakeresi ve hakk›nda karar al›nmas›.

5. 2007 y›l› kâr'›n›n da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi ile ilgili teklifin görüflülerek, karara ba¤lanmas›.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibras› hakk›nda karar al›nmas›.

7. Yönetim Kurulu Üye say›s›n›n, görev sürelerinin ve huzur haklar›n›n tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

8. Denetçi say›s›n›n, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, denetçilerin seçimi.

9. 2007 y›l›nda flirketimizce yap›lan ba¤›fllarla ilgili ortaklar›n bilgilendirilmesi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.’nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdi¤i iznin verilmesi.

11. Dilekler ve kapan›fl.
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I. G‹R‹fi

1. RAPORUN DÖNEM‹
01.01.2007 - 31.12.2007

2. ORTAKLI⁄IN ÜNVANI
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.fi.

3. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹
YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ADI VE SOYADI GÖREV SÜRES‹ (BAfiLANGIÇ

VE B‹T‹fi TAR‹H‹)
Baflkan ve Murahhas Üye C. Bülent Demircio¤lu Mart 2007 - fiubat 2008
Baflkan Yard›mc›s› A. Agah U¤ur Mart 2007 - fiubat 2008
Baflkan Yard›mc›s› Kadri Ayd›nl› Mart 2007 - fiubat 2008
Üye Dr. Gerhard Schöler Mart 2007 - fiubat 2008
Üye Dr. Kunibert Albert Martin Mart 2007 - fiubat 2008
Üye Halil Yurdakul Yi¤itgüden Mart 2007 - fiubat 2008

Yetki S›n›rlar›:
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme hükümleri ile münhas›ran Genel Kurul’a verilmifl olan
yetkiler d›fl›nda kalan tüm ifller hakk›nda karar vermeye yetkilidir.

4. DENETLEME KURULU ÜYELER‹
DENETLEME KURULU ÜYELER‹ ADI VE SOYADI GÖREV SÜRES‹ (BAfiLANGIÇ

VE B‹T‹fi TAR‹H‹)
Üye Tezcan Yaramanc› Mart 2007 - fiubat 2008
Üye Mehmet fiuhubi Mart 2007 - fiubat 2008
Üye H. Sedat Eratalar Mart 2007 - fiubat 2008

5. YÖNET‹M KADROSU

6. ÇALIfiANLAR
31.12.2007 itibariyle Sendikal› Sendikas›z Toplam
Düz iflçi 678 31 709
Kalifiye iflçi 434 - 434
Alt kademe yönetici - 42 42
Orta kademe yönetici - 34 34
Üst kademe yönetici - 6 6
Memur say›s› - 226 226
Tafleron firma iflçi say›s› - 310 310
Vardiya say›s› 3 3 3

‹flletmelerimizde çal›flanlarla ilgili olarak 21 Ekim 2006 tarihinde Türk Metal Sendikas› ile Gemlik, Halkal› ve ‹zmit
fabrikalar›m›z› kapsayan iki y›ll›k toplu sözleflme halen geçerlili¤ini korumaktad›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam k›dem tazminat› yükümlülü¤ümüz 25.145.287 YTL’dir.
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GÖREV‹

Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.

ADI SOYADI

Metin Tayfun ‹fleri
Semih Özmen
Elif Ayhan
Can K›br›sl›
Erol Akgüllü
‹brahim Kalafato¤lu

fi‹RKETTE
BULUNDU⁄U SÜRE
4 y›l
18 y›l
4 y›l
30 y›l
32 y›l
33 y›l

‹fi TECRÜBES‹
(YIL)
30
24
19
30
32
36

TAHS‹L DURUMU

Endüstri Mühendisi
Makine Mühendisi
‹ktisatç›
Makine Mühendisi
Makine Mühendisi
Makine Mühendisi



7. YIL ‹Ç‹NDE GERÇEKLEfiEN SERMAYE ARTIfiLARI
fiirket sermayesi 28,350,000-YTL’dir ve de¤iflmemifltir.

8. YIL ‹Ç‹NDE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER
Y›l içinde hiçbir menkul k›ymet ç›kar›lmam›flt›r.

9. YIL ‹Ç‹NDE YAPILAN ANA SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹
fiirket Ana Sözleflmesi’nde de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

10. fi‹RKET SERMAYES‹N‹N %10’UNDAN FAZLASINA SAH‹P OLAN ORTAKLAR:
Orta¤›n Ticaret Unvan› Pay Tutar› Oran

(%)
Borusan Mannesmann Boru Yat›r›m Holding A.fi. 20,831,453.25 73.48

11. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLER
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.fi’nin ba¤l› ortakl›klar ve ifltirakleri ile ifltirak oranlar› afla¤›daki
gibidir.
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Borusan
Mannesmann
Boru Sanayi ve
Ticaret A.fi.

%10,7

%3,1

%16,7

%96,9

(Holding - Hollanda)

Borusan Mannesmann Holding BV
%100,0 %99,0

(Holding - Hollanda)

Borusan Mannesmann Cooperative%99,0 %100,0

Borçelik Sanayi Ticaret A.fi.
(Yass› Çelik - Türkiye)

Borusan Lojistik Da¤›t›m Depolama
Tafl›mac›l›k ve Ticaret A.fi.
(Lojistik - Türkiye)

Borusan Mühendislik ‹nflaat ve
Sanayi Makinalar› ‹malat A.fi.
(Mühendislik - Türkiye)

Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri
Yay›nc›l›k A.fi.
(Kültür - Türkiye)

Borusan Mannesman
Vobarno Tubi SPA
(Çelik Boru - ‹talya)

Borusan Mannesman
Espana SA
(Çelik Boru - ‹spanya)
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II. 2007 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹

1. 2007 YILI SEKTÖR DE⁄ERLEND‹RMES‹
Türkiye, çelik boru üretiminde Avrupa ’da Almanya ve
‹talya ’dan sonra 3. büyük üretici ülke durumundad›r.
Sektör üreticileri, 2007 y›l›nda toplam 3.2 milyon ton
boru üretimi gerçeklefltirmifl ve üretimin yaklafl›k
%45’i a¤›rl›kl› olarak Avrupa bölgesi ülkeleri olmak
üzere ihraç edilmifltir. Sektör üretimi bir önceki y›la
nazaran %5 seviyesinde artarken ihracat miktar› da
yaklafl›k %8 oran›nda bir büyüme göstermifltir.
Türkiye’deki dikiflli çelik boru ithalat› ise göz ard›
edilecek bir seviyede bulunmaktad›r.

Üretim ve ihracatta yaflanan büyüme karfl›s›nda,
2007 y›l›nda yurtiçi çelik boru talebi bir önceki y›la
nazaran yaklafl›k %3 oran›nda büyüyerek 1,9 milyon
ton/y›l mertebesine ulaflm›flt›r. Yurtiçi pazardaki

talebin göreceli olarak daha s›n›rl› bir miktarda büyümesinin en temel nedeni ise talebi sürükleyen inflaat
sektörünün 2007 y›l›nda bir önceki y›la nazaran yavafllamas›d›r. 2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda %16’l›k bir büyüme
gösteren inflaat sektörü y›l›n kalan döneminde daralm›flt›r. Y›l›n genelinde ise inflaat sektörünün GSMH’n›n alt›nda
bir büyüme gösterece¤i tahmin edilmektedir. Yükselen kredi faizleri, mortgage yasas›n›n gecikmesi, inflaat
sektörünün elindeki konut sto¤unun artmas› bu sonucun do¤mas›na etken olmufltur. Bununla birlikte, çeflitli
sektör kurulufllar›n›n yapt›¤› araflt›rmalarda Türkiye’de 2010 y›l›na kadar konut aç›¤›n›n 600.000 adet seviyesinde
olaca¤› ve daha uzun vadeli bir perspektifte ise bu aç›¤›n 800.000 adet seviyesine ç›kaca¤› tahmin edilmektedir.
Konut d›fl› bina inflaatlar›n›n ve özellikle al›flverifl merkezleri, otel ve havaalan› inflaatlar› gibi çelik borunun
yo¤unlukla kullan›ld›¤› alanlarda da orta vadede sürdürülebilir bir büyümenin görülece¤i tahmin edilmektedir.

Çelik boru kullan›m›n›n hemen hemen tüm sanayi kollar›nda ve özellikle mobilya üretiminde giderek art›fl gösterdi¤i
de dikkati çekmektedir. Dolay›s›yla çelik boru sektöründeki talebin sadece inflaat sektörü ile de¤il sanayi üretimi ile
de iliflkili oldu¤u da söylenebilir. 2007 y›l›nda, Türkiye sanayi üretimindeki genel kapasite kullan›m oran› bir önceki
y›l ile ayn› seviyede kalm›fl olmas›na karfl›l›k sanayi imalat endeksi %4,8 oran›nda artm›flt›r. Söz konusu büyüme
çelik boru talebine de olumlu yönde yans›m›flt›r.

Büyük çapl› çelik boru talebi ise sektör geneline paralel olarak 2007 y›l›nda %3 mertebesinde bir büyüme
kaydetmifltir. Özellikle do¤algaz ve su ana iletim hatlar›n›n tesis edilmesine yönelik projelerin devam etmesi ile talep
400.000 ton/y›l seviyesine ulaflm›flt›r.

2. 2007 YILINDA BORUSAN MANNESMANN BORU
1958 y›l›nda kurulan ve sektörün en köklü flirketi say›lan Borusan Mannesmann Boru, 2007 y›l›nda 600,000 ton
boyuna kaynakl› ve 200,000 ton spiral kaynakl› çelik boru olmak üzere toplam 800,000 ton üretim kapasitesi ile
faaliyetlerine devam etmifltir. Türkiye’de kurulu kapasiteye ek olarak, Avrupa otomotiv endüstrisine hizmet
vermekte olan Vobarno (‹talya) fabrikas›n›n üretim kapasitesi de y›ll›k 25,000 ton seviyesindedir. fiirketimiz gerek
sat›fl hacmi gerekse üretim kapasitesi aç›s›ndan Avrupa’n›n önde gelen üreticilerinden biridir.

2007 Y›l› Çelik Boru Pazar›

3,2

1,3

1,9

Üretim ‹hracat Yurtiçi
talep

M
ily

on
 T

on

%5 %8 %3

Y
›ll

›k
 B

üy
üm

e 
%

4



SATIfiLAR
2007 y›l›nda toplam 738,000 ton sat›fl hacmine
ulaflan Borusan Mannesmann Boru, bir önceki y›la
göre %6 oran›nda sat›fllar›n› artt›rm›flt›r. 2002
y›l›nda bu yana ortalama büyüme h›z› ise %9
seviyesindedir.

2007 y›l›nda, iç piyasa sat›fllar›m›z 493,000 ton
olarak gerçekleflmifl ve bir önceki y›la nazaran %
7,6 büyüyerek sektör büyümesinin üzerinde bir
performans göstermifltir. Ayn› zamanda, flirketimiz
ulaflt›¤› sat›fl hacmi ile 2007 y›l›nda da Türkiye’deki
pazar lideri konumunu pekifltirmifltir.

Toplam sat›fllar›m›z›n yaklafl›k %30’unu oluflturan
ihracat sat›fllar›m›z a¤›rl›kl› olarak Avrupa bölgesi
ülkelerine yöneliktir. Genifl ürün yelpazesine sahip
olan flirketimiz a¤›rl›kl› olarak tesisat borular›, kazan
ve do¤algaz borular›,  konstrüksiyon boru ve
profilleri ihracat› gerçeklefltirmektedir. Buna ek
olarak, hedefledi¤imiz ihracat pazarlar› içinde
stratejik öneme sahip olan Kuzey Afrika pazar›nda
spiral kaynakl› hat borusu sat›fllar›m›z son y›llarda
h›zlanm›flt›r. Ayr›ca, Orta Do¤u ve Avrupa
bölgesine yönelik spiral boru sat›fllar›m›zda düzenli
olarak art›fl göstermektedir. Spiral boru
sat›fllar›m›z›n içinde ihracat›n pay› önceki y›llarda
%30 seviyesinde bulunurken, 2006 ve 2007
y›llar›nda bu oran yaklafl›k %70 seviyesine
yükselmifltir. Stratejik plan›m›zda tarifledi¤imiz
üzere, büyük çapl› hat borusu pazar›nda
uluslararas› bir oyuncu olmak ad›na takip etti¤imiz
strateji neticesinde 2007 y›l›nda Amerika Birleflik

Devletleri’nde önemli bir do¤al gaz boru hatt› ihalesini kazanma baflar›s› elde edilmifltir. Proje bedeli 170 milyon
dolar› bulan ihale, flirketimizin bugüne kadar üstlendi¤i en büyük proje olma özelli¤ine sahiptir.

‹ç piyasa sat›fllar›m›z ise bir önceki y›la nazaran %8 oran›nda art›fl göstererek sektör büyümesinin üzerinde bir
büyüme h›z› yakalam›flt›r. Yurtiçi da¤›t›m kanal›m›z›n etkinli¤ini artt›rmak üzere 2006 y›l›nda yeniden
yap›land›rd›¤›m›z da¤›t›m kanal›n›n etkinli¤i ise her geçen y›l artmaktad›r. Bu sayede tüm Türkiye geneline yay›lm›fl
flubelerimiz ve müflteri temsilcilerimizin yapt›¤› çal›flmalar ile müflterilerin ihtiyaçlar›n› zaman›nda tespit edebilmek
ve genifl ürün gam›m›z kapsam›nda müflteri taleplerini zaman›nda karfl›layabilmek ad›na baflar›l› sonuçlar elde
edilmifltir.
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Borusan Mannesmann Boru Sat›fl Hacmi
‘02-’07 Y›ll›k Ortalama Büyüme H›z›: %9
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ÜRET‹M
fiirketimizin üretim faaliyetlerini gösterdi¤i tesisleri
flunlard›r;

Gemlik Fabrikas›
1975 y›l›nda kurulan Gemlik fabrikas›, 400,000
ton/y›l üretim kapasitesi ile 80,000 m2’si kapal›
alan olmak üzere toplam 388,000 m2’lik bir alanda
faaliyet göstermektedir. Gemlik fabrikas›nda,
Türkiye’de y›llard›r sadece flirketimizde bulunan
SRM teknolojisi kullan›larak SRM tesisat borular›,
kazan ve do¤algaz borular› üretilmektedir. Bunlara
ek olarak büyük ebat ince etli konstrüksiyon
borular›, kal›n etli çekme ana borular›, hat borular›,
ve petrol sondaj borular› da üretilmektedir.

fiirketimizin so¤uk çekme üretim hatlar›na yönelik olarak artan ana boru ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla 2007 y›l›nda
çal›flmalar› devam eden yat›r›m projesinin tamamlanmas› sonras›nda tesisin üretim kapasitesi 450,000 ton/y›l
seviyesine ulaflacakt›r.

Halkal› Fabrikas›
1958’de 2,000 ton/y›l üretim kapasitesi ile faaliyete bafllayan Halkal› fabrikas›, 28,000 m2’si kapal› olmak üzere
toplam 67,500 m2’lik bir alanda 100,000 ton/y›l üretim kapasitesi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Halkal›
fabrikas›, müflteriye özel üretilmifl sanayi boru ve profilleri ile özellikle otomotiv endüstrisinde kullan›lan özel boru
üretiminde uzmanlaflm›flt›r.

‹zmit Fabrikas›
1955 y›l›nda kurulan ‹zmit fabrikas›, 100,000 ton/y›l boyuna kaynakl› ve 200,000 ton/y›l spiral kaynakl› çelik boru
olmak üzere toplam 300,000 ton/y›l üretim kapasitesine sahiptir. 57,000 m2’si kapal› olmak üzere toplam
122,000 m2’lik bir alana kurulu bulunan tesis özellikle büyük çapl› hat borular›n›n üretiminde uzmanlaflm›flt›r.

‹talya Fabrikas›
BM Vobarno, y›ll›k 25.000 ton/y›l üretim kapasitesi ile yüksek katma de¤erli so¤uk çekilmifl özel boru üretimi
konusunda uzmanlaflm›flt›r. ‹talya, Almanya, ‹spanya ve Fransa gibi otomotiv sektörünün güçlü oldu¤u ülkelere
yönelik yapt›¤› sat›fllar ile gerek ürün gerekse hizmet kalitesi aç›s›ndan Avrupa’da sektöründe tan›nan bir üretici
konumundad›r. BM Vobarno yaklafl›k 24.000 m2 kapal› alan üzerine kurulu olup yaklafl›k 90 çal›flan› ile faaliyet
göstermektedir.

Çay›rova Fabrikas›
1995 y›l›ndan bu yana Gemlik fabrikas›nda gerçeklefltirilen, plastik boru ve ek parça üretim tesisleri,
müflterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amac›yla 2007 y›l› bafl›nda Çay›rova’ya tafl›nm›flt›r. 6,000 m2’si kapal›
olmak üzere 11,000 m2’lik tesiste faaliyet gösteren tesisin kapasitesi yaklafl›k 3,000 ton/y›l seviyesindedir.
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Borusan Mannesmann Boru
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ATILIM PROJELER‹
fiirketimiz 2010 y›l› stratejik hedefleri do¤rultusunda, 2007 y›l›nda da ana hissedarlar›m›z›n çelik boru alan›ndaki
stratejileri ile paralel olarak Türkiye faaliyetlerinin güçlendirilmesinin yan› s›ra yurt d›fl›nda hedef pazarlarda da
büyüme stratejisini gerçeklefltirme yolunda önemli ad›mlar atm›flt›r.

a. Vobarno Fabrikas›
2007 y›l›nda, Türkiye faaliyetleri ile yurtd›fl›nda büyüme ve yat›r›m stratejisinin entegre edilmesi ve ayn› çat› alt›nda
gelifltirilmesi amac›yla ‹talya'da yerleflik Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SpA'n›n (BM Vobarno) ana hissedar›
olan Borusan Mannesmann Holding BV hisselerinin tamam› Borusan Mannesmann Boru Yat›r›m Holding A.fi.'den
toplam 3.5 m$ bedel ile sat›n al›nm›flt›r.

b. ‹spanya Yat›r›m›
2007 y›l› içinde, ‹spanya'da enerji ve altyap› projelerine yönelik artan talebi karfl›lamak amac›yla y›ll›k 50,000 ton/y›l
kapasiteye sahip olacak bir spiral boru üretim tesisi kurulmas› yönünde çal›flmalara bafllanm›flt›r. ‹spanya'daki
tesis yat›r›m›n›n Borusan Mannesmann Espana SA adl› flirket taraf›ndan gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir.

c. Elba Express Projesi
Çelik boru sektöründe Türkiye’nin ve Avrupa’n›n lider kurulufllar›ndan biri olarak, 2007 y›l›nda Amerika Birleflik
Devletleri’nde önemli bir do¤al gaz boru hatt› ihalesini kazanma baflar›s› elde edildi. Bu kapsamda, Borusan
Mannesmann Boru, Amerika’da Elba Express firmas› taraf›ndan infla edilecek 312 kilometre uzunlu¤undaki boru
hatt›nda kullan›lacak spiral kaynakl› çelik borular› tek bafl›na tedarik edecektir. Elba Express projesi Amerika
Birleflik Devletlerinin baflta Georgia eyaleti olmak üzere ülkenin do¤u ve güneydo¤u bölgelerine sevk edilen
do¤algaz miktar›n› artt›rmay› amaçlayan önemli bir projedir. Proje bedeli 170 milyon dolar› bulan ihale, flirketimizin
bugüne kadar üstlendi¤i en büyük proje olma özelli¤ine sahiptir. Ayn› zamanda proje, flirketimizin ABD pazar›na
girmesi aç›s›ndan önemli bir at›l›m olarak de¤erlendirilmektedir.

d. Spiral Üretim Kapasite Art›fl›
Spiral boru üretim kapasitesinin artt›r›lmas›na yönelik olarak, 2006 y›l› içinde Europipe (Fransa) flirketinden al›nan
üretim hatlar›ndan biri 2007 y›l› mart ay› içinde ‹zmit fabrikas›nda devreye al›nm›flt›r. Y›ll›k 50.000 ton/y›l üretim
kapasitesine sahip üretim hatt›n›n devreye girmesi ile birlikte flirketimizin y›ll›k spiral kaynakl› çelik boru üretim
kapasitesi 150,000 tondan 200,000 tona yükselmifltir. Artan kapasite ile birlikte flirketimizin hedefledi¤i pazarlar
olan Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortado¤u bölgelerindeki rekabet avantaj›nda önemli bir at›l›m sa¤lanm›flt›r.

e. Ana Boru Kapasite Art›fl›
fiirketin so¤uk çekme üretim hatlar›na yönelik olarak artan ana boru ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla, Gemlik
tesislerinde y›ll›k 50,000 ton/y›l üretim kapasitesine sahip yeni bir üretim hatt›n›n kurulmas›na yönelik çal›flmalar
2007 y›l›nda da devam etmifltir. 2008 y›l› bafl›nda devreye al›nan üretim hatt›nda d›fl çap› 25-93 mm ve et kal›nl›¤›
10mm’e kadar olan ana borular›n üretimi yap›lacakt›r.

BA⁄Ifi VE YARDIMLAR
2007 y›l›nda Borusan Mannesmann Boru, sosyal sorumluluk bilinci kapsam›nda çeflitli yard›m kurulufllar› ve
vak›flara yapt›¤› yard›mlar› devam ettirmifltir.

YTL
As›m Kocab›y›k Kültür E¤itim Vakf› 460.568
Borusan ‹lkö¤retim Okulu 317.787
Çapa T›p Fakültesi 267.270
Di¤er 141.036
Kamu Kurulufllar› Belediyeler 129.946
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› 121.108
TEMA Vakf› 41.874
Mehmetçik Vakf› 30.000
Türk E¤itim Vakf› (TEV) 1.800
Toplam 1,511,362

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
2007 YILI FAAL‹YET RAPORU
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3. H‹SSE SENED‹ F‹YATLARININ YIL ‹Ç‹NDE GÖSTERD‹⁄‹ GEL‹fiME
2007 y›l› bafl›nda 11.33-YTL ile ifllem görmeye bafllayan hisselerimiz y›l içinde en yüksek 12,60-YTL de¤erine
ulaflm›fl ve sene sonunu 10.20-YTL ile kapatm›flt›r. Y›l›n son ifllem günündeki kapan›fl de¤erine göre flirketimizin
piyasa de¤eri 289,170,000–YTL’dir (248.1 Milyon ABD Dolar›).

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
2007 YILI FAAL‹YET RAPORU

4. YILLAR ‹T‹BAR‹YLE TEMETTÜ ORANLARI
fiirketimiz taraf›ndan da¤›t›lan temettüler ve ödenmifl sermayeye oranlar› afla¤›daki gibidir:

Y›l Temettü Oran
(YTL) (%)

2002 8,127,000 45.10 (net 40.60)
2003 4,063,500 21.50 (net 19.35)
2004 25,515,000 90 (net 81)
2005 12,615,750 44.50 (net 40.05)
2006 26,649,000 94.00 (net 79.90)
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III. F‹NANSAL YAPIYA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
    2006     2007

Cari Oran (Katsay›) Dönen Varl›klar  1,24 1,19
K›sa Vadeli Borçlar

Likitide Oran› (Katsay›) Dönen Varl›klar - Stoklar 0,64 0,62
K›sa Vadeli Borçlar

Stok Devir H›z› (Katsay›) Sat›fllar›n Maliyeti  4,57 4,61
Ortalama Stok

Karl›l›k Oran› (%) Net Dönem Kar›  4,30% 5,56%
Net Sat›fllar

Aktif Verimlili¤i (%) Net Dönem Net Kar›  6,00% 8,22%
Aktif Toplam›

VFAÖK (YTL) Vergi, Faiz, Amortisman 70.721.366 62.241.260
Öncesi Kar

Özet Yorum: (Konsolide UFRS mali tablolara göre haz›rlanm›flt›r.)
2007 y›l› genelinde, mali sonuçlar›m›z› etkileyen temel parametrelerden biri olan ve üretim giderlerimiz içerisinde
yaklafl›k %88 seviyesinde pay sahibi olan s›cak saç fiyatlar›, dünya piyasalar›nda yukar› yönlü trendini devam
ettirmifltir. Çelik sektöründeki yüksek talep ve çelik üreticilerinin artan girdi maliyetleri s›cak saç fiyatlar›n›n yukar›
yönlü trendini devam ettirmesinde önemli birer etkendir.

2007 y›l› net sat›fl hâs›lat›m›z bir önceki y›la oranla %12 art›fl göstererek 873 milyon YTL seviyesine ulaflm›flt›r.
Yurtiçi pazar talebinin bir önceki y›la nazaran s›n›rl› bir art›fl göstermesinin de etkisiyle yurtiçi sat›fl hâs›lat›m›z bir
önceki seneye göre %7,7 oran›nda artarken ihracat sat›fllar›m›z %17,4 oran›nda artarak 356 milyon YTL’ye
ulaflm›flt›r. ‹hracat›n toplam sat›fllar›m›z içindeki pay› %41 seviyesine gelmifltir.

Brüt kar marj›m›z bir önceki seneye göre %15 seviyesinden %13 seviyesine gerilemifltir. Bu dönem içerisinde
ciroda yaflanan %12 oran›nda art›fla karfl›l›k hammadde maliyetleri %15 oran›nda art›fl göstermifltir. Yine ayn›
dönem içerisinde hammadde maliyetinin toplam sat›lan mal›n maliyeti içerisindeki pay› bir önceki y›l ile ayn›
seviyede kalarak %88,8 olarak gerçekleflmifltir.

2007 y›l› faaliyet giderlerimizin bir önceki y›l ile ayn› seviyede kalarak yaklafl›k 63 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir.
Büyüyen ifl hacmine karfl›l›k faaliyet giderlerimizin ayn› h›zla art›fl göstermemesi kritik performans göstergesi olarak
takip edilmektedir.

2007 y›l› vergi öncesi kar›m›z 56 milyon YTL olarak gerçekleflirken vergi öncesi kar marj›m›z %6,4 seviyesindedir.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
2007 YILI FAAL‹YET RAPORU
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IV. 2007 YILI KÂR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹
2007 y›l› kar›ndan ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr›ld›ktan sonra kalan net da¤›t›labilir kar›n;
Brüt 22.963.500.- YTL. (1 YTL’l›k hisse bafl›na 0,810 YTL, sermaye üzerinden brüt % 81), Net 19.518.975.- YTL.
(1 YTL’l›k hisse bafl›na 0,6885 YTL, sermaye üzerinden net % 68.85) ortaklara nakden, %10’unun intifa senedi
sahiplerine, 640.000.- YTL’nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 960.000.- YTL’sinin flirket müdür ve memurlar›na
temettü olarak ödenmesine, kalan›n flirket ana sözleflmesine göre II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve Ola¤anüstü
Yedek Akçe olarak ayr›lmas›na, ortaklara da¤›t›lacak temettünün 30.05.2008 tarihinden itibaren ödenmesine karar
verilmesi hususunu Genel Kurulumuza arz ve teklif ederiz.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
2007 YILI FAAL‹YET RAPORU
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Borusan Mannesmann Boru
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu



V. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
fiirketimiz 1.1.2007-31.12.2007 faaliyet döneminde Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal
Yönetim ‹lkelerinde yer alan belli bafll› kriterlere uyum sa¤lam›fl, dönem içerisinde fiirketimizin Yönetim Kurulu
Üyesi seviyesinde temsil edildi¤i Kurumsal Yönetim Derne¤i’nin faaliyetlerine ifltirak edilerek ve flirket ana sözleflmesi,
prosedür ve uygulamalar› ilkelere uyum anlam›nda gözden geçirilerek uyumun tam olmad›¤› alanlar tespit edilmifl
ve bu alanlara yönelik iyilefltirme çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan uygulamalara uyum
flirket yönetimi taraf›ndan prensip olarak benimsenmifltir. fiirketimizce mevcut durumda uyum sa¤lanmam›fl
prensiplerle ilgili aç›klamalar, gerekçeleri ve varsa olas› ç›kar çat›flmalar› raporun ilgili bölümlerinde aç›klanm›flt›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
1) Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
Borusan Grubu, grubun halka aç›k flirketlerinin pay sahipleri ile iliflkilerini koordine etmek amac›yla Borusan
Holding çat›s› alt›nda bir “Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi” bulundurmaktad›r. Borusan Mannesmann Boru’da da pay
sahipleri ile iliflkilerden sorumlu olan Mali Planlama ve Kontrol birimi faaliyet göstermektedir. Borusan Holding ve
Borusan Mannesmann Boru bünyesinde bulunan bu iki birim yat›r›mc› iliflkileri kapsam›nda yap›lan faaliyetlerde
tam bir koordinasyon ile hareket etmektedir. Pay sahiplerimiz söz konusu iki birimden herhangi biri ile temas
kurarak flirketimiz ile iletiflim kurabilmektedirler.

Borusan Holding - Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi
Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdür Yard›mc›s› Beril Ye¤insu 0 212 393 53 25
Yat›r›mc› ‹liflkileri Mail Adresi investor@borusan.com

Borusan Mannesmann Boru - Mali Planlama ve Kontrol Birimi
Mali Planlama ve Kontrol Müdürü Ka¤an Ar› 0 212 393 57 11
Yat›r›mc› ‹liflkileri Mail Adresi bmb.investor@borusan.com

2007 y›l› içerisinde mevzuat ile belirlenen bilgilendirme faaliyetleri haricinde yat›r›mc› iliflkileri kapsam›nda yap›lan
faaliyetler ana hatlar› ile afla¤›daki gibidir.

• Her çeyrekte mali sonuçlar›n aç›klanmas›n› müteakip ya da flirketle ilgili önemli geliflmeler oldukça e-
mail ve internet sitesi yoluyla bilgi notlar› yay›nlanmas›

• Arac› kurum analistleri ile bilgilendirme toplant›lar› yap›lmas›
• Telefon ve e-mail arac›l›¤›yla gelen bilgi taleplerine cevap verilmesi

Dönem içerisinde gerek bireysel yat›r›mc›lardan, gerekse arac› kurumlardan taraf›m›za yöneltilmifl sorular SPK’n›n
Seri: VIII No:39 “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” çerçevesinde de¤erlendirilerek
cevaplanm›flt›r.

2) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Dönem içerisinde flirketle ilgili olarak Holding Yat›r›mc› ‹liflkileri ve fiirket Mali Planlama Kontrol Birimine e-mail ve
telefon arac›l›¤›yla ulaflan bilgi talepleri afla¤›daki bafll›klar alt›nda toplanabilir:

a.fiirketin yeni yat›r›m planlar› ve stratejik hedefleri
b.Çelik fiyatlar›n›n geliflimine yönelik beklentiler ve flirket performans›na olas› etkileri
c.Yurtiçi ve yurtd›fl›nda rol ald›¤›m›z boru hatt› projeleri
d.‹nflaat sektörüne iliflkin beklentiler

Bu bafll›klar alt›nda Yat›r›mc› ‹liflkileri birimine yaklafl›k 41 adet bilgi talebi yöneltilmifltir. Bilgi talepleri öncelikle
SPK’n›n Seri: VIII No:39, “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” çerçevesinde
de¤erlendirilmektedir. Holding Yat›r›mc› ‹liflkileri ve fiirket Mali Planlama ve Kontrol birimi koordineli bir çal›flma ile
sorular› bafll›klar halinde gruplayarak s›k sorulan sorular› tespit etmekte ve cevaplar› standart hale getirerek tüm
pay sahiplerine eflit bilgi aktar›m›n› sa¤lamaktad›r. S›k sorulan sorular›n cevaplar›na internet sitesinde yer
verilmektedir. Sorulara mümkün olan en k›sa zamanda cevap verilmesi bir kritik performans göstergesi olarak
tespit edilmifltir.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
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2007 y›l›nda elektronik ortamda, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklar›n›n kullan›m›n› kolaylaflt›rmak
amac›yla

• fiirket ile ilgili haberlerin, özel durum aç›klamalar›n›n ve yat›r›mc› bilgi notlar›n›n (internet sitesi ve e-
mailler)

• Her çeyrek baz›nda flirketin finansal sonuçlar›n›n (internet sitesi ve e-mailler)
• Y›ll›k faaliyet raporlar›n›n (internet sitesi)
• S›k sorulan sorular›n (internet sitesi)
• Ortakl›k yap›s› ve yönetim kurulunun (internet sitesi)
• Arac› kurumlar taraf›ndan flirket hakk›nda yaz›lm›fl araflt›rma raporlar›n›n (internet sitesi)
• fiirketle ilgili yat›r›mc› sunumlar›n›n (internet sitesi)
• Hisse fiyat› gelifliminin (internet sitesi)
• Borusan Holding Yat›r›mc› ‹liflkileri birimi iletiflim bilgilerinin (internet sitesi)

pay sahipleri ile paylafl›m› do¤rultusunda kullan›lm›flt›r.

Söz konusu bilgilerden flirket ile ilgili haberler, y›ll›k faaliyet raporlar› ve finansal sonuçlar flirketin
www.borusanmannesmann.com internet sitesinde, bilgilerin tamam› ise Borusan Grubu’nun www.borusan.com
adresinde halka aç›k flirketleri için haz›rlanm›fl olan Yat›r›mc› bafll›¤› alt›nda hissedarlar›n bilgisine sunulmufltur.
2008 y›l› içerisinde, pay sahipleri ile paylafl›lmakta olan bilgilerin tamam›n›n flirketin internet sitesinde
yay›nlanmas›na iliflkin çal›flmalar yap›lacak ve pay sahiplerinin bilgiye ulaflma imkan› daha da kolaylaflt›r›lacakt›r.

fiirket ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas› talebine iliflkin bir hüküm yoktur. Dönem içerisinde flirkete böyle
bir talep ulaflmam›flt›r.

3) Genel Kurul Bilgileri
fiirket dönem içerisinde 1 adet Genel Kurul gerçeklefltirmifltir.

fiirketin 2006 y›l› Ola¤an Genel Kurul’u 29.03.2007 tarihinde %73,48’lik bir toplant› nisab› ile gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›ya davet kanun ve ana sözleflmede öngörüldü¤ü üzere gündem ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil
gazetesinde ve Dünya ve Hürses gazetelerinde toplant› tarihinden 20 gün önce ilan edilmek suretiyle yap›lm›flt›r.
Genel kurul öncesinde ola¤an genel kurul gündemi, 2006 y›l› faaliyet özeti, kâr da¤›t›m önerisi, denetçi raporu
özeti ve ba¤›ms›z denetim raporunu içeren flirket faaliyet raporu flirketin merkezinde pay sahiplerinin bilgisine
sunulmufltur. Pay sahipleri soru sorma haklar›n› dilek ve temenniler bölümünde kullanm›fl, sorulara flirket Genel
Müdürü taraf›ndan cevap verilmifltir. Söz konusu Genel Kurul’a iliflkin tutanaklar Genel Kurulu takiben flirket
merkezinde ve Mart 2007’dan itibaren flirketin internet sitesinde sürekli olarak pay sahiplerine aç›k tutulmaktad›r.
Esas sözleflmede bölünme, önemli tutarda maddi/maddi olmayan malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› veya kiraya
verilmesi, ba¤›fl yap›lmas›, 3. kifliler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine iliflkin karar süreçleri TTK ve SPK
mevzuat›na uyum esas al›narak düzenlenmifl, bu sebeple söz konusu kararlar›n genel kurul taraf›ndan al›nmas›
konusunda esas sözleflmeye özel bir hüküm konulmam›flt›r.

fiirket genel kurullar›ndan önce ilan edilen davet metninde pay sahipleri, toplant›ya kat›labilmeleri ve oy
kullanabilmeleri için hisse senetlerini veya bunlar›n bir banka veya Merkezi Kay›t Kuruluflu A.fi.’ye bloke edildi¤ine
dair belgeyi en geç genel kuruldan bir hafta önce flirket merkezinde ibraz ederek girifl kart› almaya davet
edilmektedir. Bu ifllem için öngörülen 1 haftal›k sürenin belirlenmesinde pay sahiplerinin ve flirketin genel kurul
haz›rl›k sürecini aksamamas› ve olas› pay devirleri sonucunda yeni pay sahiplerinin genel kurula kat›l›m›n›n
güçleflmemesi esas al›nm›flt›r. Genel Kurullar, tüm pay sahiplerinin kat›l›m›n› kolaylaflt›racak flekilde flirket
merkezinde ve uygun saatlerde gerçeklefltirilmifltir.

4) Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirket esas sözleflmesinin 22. maddesi uyar›nca oy hakk›nda imtiyaz mevcuttur, buna göre (A) grubu hisselerin
ola¤an ve ola¤anüstü toplant›larda T.T.K.’n›n 387. maddesi hükmü sakl› olmak kayd›yla 5’er oy hakk› vard›r.
fiirketin karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi bulunmamaktad›r. Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy
kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

13



5) Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
Esas sözleflmede kâra kat›l›m konusunda intifa senedi sahiplerine tan›nan haklar d›fl›nda herhangi bir imtiyaz söz
konusu de¤ildir. fiirketin hisse senetleri aras›nda 100 adet hamiline muharrer intifa senedi bulunmaktad›r. ‹ntifa
senedi sahiplerinin esas sözleflmenin 7. maddesi uyar›nca 1. tertip yasal yedek akçe ve SPK taraf›ndan belirlenen
oran dahilinde birinci temettü ayr›ld›ktan sonra kalan net da¤›t›labilir kâra %10 oran›nda ifltirak etme haklar›
bulunmaktad›r.

fiirketimiz, 29 Mart 2007 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda ald›¤› karar uyar›nca Kamuya aç›klanm›fl bir kâr
da¤›t›m politikas› tespit etmifltir. Buna göre; fiirketimizin geçmifl dönem kar ve temettü performans›
incelendi¤inde; ekonominin en s›k›nt›l› dönemlerinde dahi fiirketimizin karl› oldu¤u ve halka aç›ld›¤›m›z 1994
y›l›ndan bu yana net kar›m›z›n %50'sini veya daha üstünü ortaklar›m›za temettü olarak da¤›tt›¤›m›z görülmektedir.
Bu anlay›fl›n gelecek dönemlerde de devam ettirilmesi hedeflenmektedir. fiirketimizin 2007 ve ileriki y›llar için kar
da¤›t›m politikas›, da¤›t›labilir kardan %50 oran›nda kar pay› da¤›tmak fleklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve
d›fl ekonomik koflullardaki geliflmeler ile flirketimizin yat›r›m f›rsatlar› ve finansman olanaklar›na göre her y›l yeniden
gözden geçirilecektir.

Her y›l SPK düzenlemeleri çerçevesinde flirketin mali durumu göz önüne al›narak Yönetim Kurulu taraf›ndan
oluflturulan kâr da¤›t›m önerisi genel kurulda hissedarlar›n onay›na sunulmaktad›r.

2007 y›l› içerisinde kâr da¤›t›m› yasal süreler içinde gerçeklefltirilmifltir.

6) Paylar›n Devri
fiirket esas sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
7) fiirket Bilgilendirme Politikas›
Borusan Grubu’nda iletiflim temel stratejik ifl süreçlerinden birisi olarak tan›mlanm›fl ve tüm grup flirketleri için bir
stratejik iletiflim modeli oluflturularak “Borusan Grubu Yönetim Anlay›fl›, ‹fl ‹lkeleri ve Uygulamalar›” doküman›nda
yaz›l› hale getirilmifltir. Stratejik iletiflimden sorumlu yönetim platformlar›, Kurumsal ‹letiflim Komitesi (K‹K), fiirket
Genel Müdürleri, Holding Kurumsal ‹letiflim Müdürlü¤ü, Holding Yat›r›mc› ‹liflkileri birimi ve flirket baz›nda Mali
Planlama ve Kontrol birimidir.

Her Borusan flirketi, Borusan Stratejik ‹letiflim Modeli'ni temel alarak y›ll›k bazda bir Stratejik ‹letiflim Plan›
haz›rlamak, uygulamak ve elde etti¤i sonuçlar› ölçümlemekle yükümlüdür. fiirketlerin iletiflim planlar› ve bütçeleri
y›ll›k ifl planlar› içinde yer al›r.

Bu kapsamda Borusan Mannesmann Boru’da bas›n ve yat›r›mc›lar ile hangi yöneticilerin ne s›kl›kta görüflece¤i ve
söz konusu kitle ile mevzuatta tan›mlananlar haricinde paylafl›lacak bilgilerin kapsam› konusunda çerçevesi çizilmifl
olan bir uygulama bulunmaktad›r. Bununla beraber, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul nezdinde kabul edilmifl ve
kamu ile paylafl›lm›fl, yaz›l› bir doküman bulunmamaktad›r. fiirket pay sahipleri ve menfaat sahiplerine yönelik
bilgileri yat›r›mc› iliflkileri faaliyetleri ve medya kanal›yla paylaflmaktad›r. Kurumsal yönetim ilkeleri kapsam›nda flirket
içi uygulamalar›n yaz›l› hale getirilerek kamuoyu ile paylafl›lmas›n›n önem kazanm›fl olmas› ile flirket hali haz›rdaki
uygulaman›n kapsam›n› Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.’de belirtilen çerçevede geniflleterek
yaz›l› ve kamu ile paylafl›lm›fl bir bilgilendirme politikas›na dönüfltürecektir.

8) Özel Durum Aç›klamalar›
fiirket 2007 y›l›nda 14 adet özel durum aç›klamas›nda bulunmufl, söz konusu özel durum aç›klamalar›
çerçevesinde ‹MKB taraf›ndan bir ek aç›klama talebi gelmemifltir. fiirket özel durum aç›klamalar›na iliflkin
yükümlülüklerinin tamam›n› zaman›nda yerine getirmifltir.
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9) fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketin internet sitesi mevcut olup adresi  www.borusanmannesmann.com‘dur. fiirketin internet sitesinde SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgiler içerisinden flirketin faaliyet raporlar›na ve
denetim raporlar›na yer verilmifltir. Buna karfl›l›k www.borusan.com adresinde Yat›r›mc› ‹liflkileri bafll›¤› alt›nda
Borusan Grubu’nun halka aç›k flirketleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Bu adreste Borusan Mannesmann Boru ile ilgili
olarak SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te yer verilen ortakl›k yap›s› ve yönetim kurulu, özel
durum aç›klamalar›, s›k sorulan sorular, periyodik mali tablolar d›fl›nda hisse performans› ve arac› kurum araflt›rma
bölümleri taraf›ndan yay›nlanm›fl araflt›rma raporlar›na yer verilmifl ve pay sahipleri bu siteye de yönlendirilerek bilgi
almalar› kolaylaflt›r›lm›flt›r. Her iki site de yabanc› yat›r›mc›lar›n da yararlanmas› amac›yla Türkçe ve ‹ngilizce olarak
yönetilmektedir. 2008 y›l› içerisinde flirketin internet sitesi söz konusu maddede yer alan tüm bafll›klar› kapsayacak
flekilde yeniden düzenlenecek ve yeni içeri¤iyle pay sahiplerinin kullan›m›na aç›lacakt›r.

10) Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketin sadece gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin isimlerinin, pay miktar› ve oranlar›n› gösteren tablo afla¤›daki gibidir.
Gerçek Kifli Oran Pay Miktar›
As›m Kocab›y›k 16,49% 4.675.085
Fatma Zeynep Hamedi 9,57% 2.712.650
Ayfle Nükhet Özmen 9,57% 2.712.650
Ali Ahmet Kocab›y›k 9,63% 2.730.106
Zehra Nurhan Kocab›y›k 5,84% 1.654.951

11) ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler afla¤›daki gibidir;
Tayfun ‹fleri Genel Müdür
Elif Ayhan Mali ‹fller ve Bilgi Sistemleri Direktörü
Harun Aycibin Muhasebe Müdürü
Ka¤an Ar› Mali Planlama ve Kontrol Müdürü
Sinan Tarakc› Mali ‹fller Yetkili Uzman›
Asu Uysal Genel Müdür ‹fl Asistan›

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
12) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
fiirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme arac› olarak e-
mail, flirket internet sitesi ve posta kullan›lmakta, daha dar kapsaml› geliflmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi
grubu ile toplant›lar gerçeklefltirilmektedir.

13) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Menfaat sahiplerinden çal›flanlar öneri sistemleri arac›l›¤›yla, tedarikçi ve müflteriler ise ortak yürütülen ve organizasyonlar
üstü nitelik tafl›yan 6 Sigma projeleri kanal›yla flirket yönetiminde pay sahibi olabilmektedirler.  Bu olanaklar
haricinde menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda flirkette oluflturulmufl sürekli bir model bulunmamaktad›r.

14) ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Borusan Mannesmann Boru, insan kaynaklar› yönetiminde Borusan Holding taraf›ndan tüm grup flirketleri için
2002 y›l›nda yay›nlanm›fl olan “Borusan Grubu Yönetim Anlay›fl›, ‹fl ‹lkeleri ve Uygulamalar›” ve “Borusan Grubu
‹nsan Kaynaklar› Politika ve Uygulamalar›” çerçevesinde hareket etmektedir. ‹lk doküman Borusan Grubu kurumsal
yönetim anlay›fl›, yap›s›, iflleyifli ve ifl ilkelerini kapsamaktad›r. ‹kinci doküman ise, personel seçimi ve ifle alma,
yetkinlik ve performans yönetimi, e¤itim ve geliflim, ifl de¤erlendirme, ücret yönetimi ve yan olanaklar, kariyer
yönetimi ve lider gelifltirme program› alt bafll›klar› kapsam›nda Borusan Grubu’nun ana insan kaynaklar›
politikalar›n›; Uygulamalar bölümünde ise günlük çal›flma yaflam›n› düzenleyen ilkeleri içermektedir.
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Tüm grup flirketleri insan kaynaklar› uygulamalar›nda “Borusan Grubu Yönetim Anlay›fl›, ‹fl ‹lkeleri ve Uygulamalar›”
doküman›nda yer alan afla¤›daki madde çerçevesinde hareket etmek zorundad›r.

“Borusan Grubu, faaliyet gösterdi¤i her yerde ve ortamda kiflilerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inan›r ve
onlar› destekler. Bu do¤rultuda, Grubumuzda hiçbir hal ve koflulda, kiflilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine,
›rk›na, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve di¤er inan›fllar›na ba¤l› olarak ayr›mc›l›k yap›lamaz.

Bu durum, ifle almada ve terfide, sa¤lanan çal›flma koflullar›nda, müflterilerle, tedarikçilerle ve ortaklar›m›zla olan
tüm iliflkilerimizde de geçerlidir.”

Buna ek olarak, Grup flirketlerinin ‹nsan Kaynaklar› Uygulamalar› ana hatlar› ile “Borusan Grubu ‹nsan Kaynaklar›
Politika ve Uygulamalar›” doküman›nda yer verilen iki amaç do¤rultusunda hayata geçirilmektedir. Bu amaçlardan
ilki, bireylerin inisiyatif kullan›p ifllerine ve yapt›klar›n›n sonuçlar›na sahip ç›kmalar›n› yüreklendirmek, ikincisi ise ekip
çal›flmas›n› teflvik ederek ve bireyi gelifltirerek, daha baflar›l› olmas›n› sa¤lamakt›r.

Çal›flanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, sendikal iliflkiler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer geliflimi
konular›ndaki iliflkileri yürütmek flirket insan kaynaklar› departman›n›n sorumluluklar› aras›ndad›r. Bu kapsamda
‹nsan Kaynaklar› Müdürü F›rat Akkemik Sakaryal› ve fiirket Genel Müdürü Tayfun ‹fleri yetkilendirilmifltir. Dönem
içerisinde çal›flanlardan ayr›mc›l›k konusu dahil olmak üzere herhangi bir flikayet gelmemifltir.

15) Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Borusan Mannesmann Boru müflterileri ve tedarikçileri ile olan iliflkilerini Borusan Grubu’nun 2002 y›l›nda
yay›nlam›fl oldu¤u ve grup flirketlerinin ve çal›flanlar›n›n tüm kurumsal paydafllar› (iç ve d›fl müflteriler, tedarikçiler,
toplum, grup flirketleri, kamu yönetimi ve yasalar) ile olan iliflkilerini düzenleyen “Borusanl›’n›n El Kitab› - Kurumsal
‹lkelerimiz, Çal›flma ve Davran›fl Kurallar›m›z” doküman› çerçevesinde yürütmektedir.

Müflteri odakl›l›k, Borusan Grubu’nun kurumsal de¤erlerinden biri olarak tan›mlanm›fl ve “Müflteri mutlulu¤unda ve
ba¤l›l›¤›nda Türkiye'de referans flirket olmak” kritik baflar› faktörü olarak belirlenmifltir. Söz konusu kritik baflar›
faktörüne ulaflmakta Borusan Holding taraf›ndan 6 Sigma metodolojisi ve onun bir uygulamas› olan “Müflteri
sesinin yönetimi” flirketlere araç olarak sunulmufltur. ‹ç ve d›fl müflterilere sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her
zaman Borusan Grubu'nun güvencesi ve teminat› alt›ndad›r. Grupta müflteri memnuniyetinin tam olarak
sa¤lanabilmesi için tüm çal›flanlar, yönetim kurullar› dahil, üzerlerine düflen her türlü görevi üstlenme prensibini
benimsemifllerdir.

Borusan Mannesmann Boru’da da ürünlerin sat›fl›nda müflteri memnuniyetini  sa¤lamaya ve gelifltirmeye yönelik
olarak tüm fonksiyonel süreçleri kapsayan “Müflterinin Sesi” süreci uygulanmaktad›r. Bu kapsamda müflteri
beklenti ve talepleri sistematik ve bütünsel bir flekilde ele al›narak, ifl süreçlerinin ve ürünlerin mevcut performans
seviyelerinin müflteri beklentilerine cevap verecek flekilde art›r›lmas› için çal›flmalar yürütülmektedir. fiirket
genelinde süreçleri iyilefltirmek için 6 Sigma metodolojisi kullan›lmaktad›r. fiirketin satt›¤› ürünler ve ifl süreçleri DIN
EN ISO 9001:2000, ISO 14001; OHSAS 18001:1999 ve QS 9000 kalite belgeleri ile standartlara ba¤lanm›flt›r.

Tüm kurumsal paydafllarla oldu¤u gibi tedarikçilerle çal›flmada da f›rsatç› yaklafl›mlardan fliddetle kaç›n›larak uzun
süreli, kal›c› ve güvenilir iliflkilerin kurulmas› amaçlanmaktad›r. ‹liflkileri sürekli k›lmak için karfl›l›kl› etkileflimin önemi
bilinir, ve birer ifl orta¤› olarak görülen tedarikçilerin de bu iliflkiden ekonomik olarak memnun olmalar› arzu edilir.

16) Sosyal Sorumluluk
Topluma katk›, Borusan Grubu’nun vizyon ve misyonunun bir parças› olarak belirledi¤i 5 ana kurumsal de¤erinden
biri olup, grup flirketlerinde toplumsal projelere kaynak aktar›lmas›n›n yan› s›ra yönetici ve çal›flanlar›n zamanlar›n›n
belli bir bölümünü sivil toplum kurulufllar›n›n etkinliklerine ay›rmalar› iyi kurumsal yönetim anlay›fl›n›n uzant›s›d›r.
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Borusan Mannesmann Boru üretim tesislerinin bulundu¤u Bursa/Gemlik ve ‹zmit bölgelerinde bugüne kadar
gerçeklefltirdi¤i köprü, ilkokul inflaat›, spor klüplerine yard›m, çevre düzenlemesi çal›flmalar›na destek gibi bölge
geliflimini destekleyici faaliyetlerinin yan› s›ra her y›l gelirlerinin bir bölümü ile As›m Kocab›y›k Kültür ve E¤itim Vakf›
ve Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›n› desteklemektedir. Çal›flanlar›n Özel Sektör Gönüllüleri Derne¤i
kapsam›nda gönüllü faaliyetlere kat›lmas› desteklenmektedir.

Borusan Grubu ayn› zamanda faaliyetlerini iflin yasal gereksinimleriyle orant›l› olarak, çevreye zarar vermeyecek,
güvenli bir flekilde gerçeklefltirmeyi taahhüt eder. Grupta, çevreyi korumak ve temiz tutmak amac›yla;

• At›klar› ve ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirecek, do¤al kaynak 
kullan›m›n› azaltacak, mümkün olan en uygun yöntemlerin kullan›lmas›,

• Ürünlerin üretimi, ulafl›m› ve pazarlamas›nda sa¤l›k, emniyet ve çevre mevzuat›na uyulmas› ve bu 
mevzuat›n da ötesinde yüksek standartlar›n benimsenmesi,

• Üretim tesislerindeki operasyonlar›n emniyetli, çevreye uyumlu ve bulundu¤u ortamdaki sosyal 
koflullara ve çal›flanlar›n gereksinimlerine uygun bir flekilde yürütülmesi,

• Çal›flanlar›n, müflterilerin, tedarikçilerin ve genel kamuoyunun çevre konusunda bilinçlendirilmesi

için maksimum çaban›n sarf edilmesi esast›r.

Borusan Mannesmann Boru internet sitesi arac›l›¤› ile de kamuya duyurmufl oldu¤u “‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i ve Çevre
Koruma Politikas›” ile çevre ve ifl sa¤l›¤› konusunda yönetim taahhütlerini de ortaya koymaktad›r.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay› flirket aleyhine aç›lan bir dava bulunmamaktad›r.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
17) Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu Ünvan Ba¤›ms›zl›k ‹crada Görevli / De¤il
C. Bülent Demircio¤lu Baflkan ve Muharras Üye ‹crada Görevli
Agah U¤ur Baflkan Yard›mc›s›
Kadri Ayd›nl› Baflkan Yard›mc›s›
Dr. Gerhard Schöler Üye
Dr. Kunibert Albert Martin Üye Ba¤›ms›z
Halil Yurdakul Yi¤itgüden Üye Ba¤›ms›z

Kurumsal yönetim ilkeleri kapsam›nda “yönetim kurulunda yedi y›l süreyle görev yapan bir üyenin ba¤›ms›z bir üye
olarak atanmamas›” prensibi bulunmaktad›r.

Borusan Mannesmann Boru Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlar›nda öncü profesyoneller olup flirket bünyesinde
yürütülen projelerde kendi alanlar›nda edinmifl olduklar› tecrübe ve bak›fl aç›s› ile yönlendirici görev almak üzere
atanm›fllard›r. Bu sebeple Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d›fl›nda baflka görevler almas›na yönelik olarak
oluflturulmufl kural ya da s›n›rland›rmalar bulunmamakla beraber Borusan Mannesmann Boru bünyesindeki
görevlerinin zaman ve odaklanma anlam›nda olumsuz etkilenmemesi esast›r.

18) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Esas sözleflmede yer almamakla beraber, flirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir.
Mevcut yönetim kurulu üyeleri söz konusu maddelerde yer alan niteliklere sahiptir.
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19) fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Yönetim Kurulu flirketin vizyon ve misyonunu belirlemifltir. fiirketin vizyonu “çelik boru iflinde uluslararas› bir
oyuncu olmak”, misyonu ise “operasyonel mükemmelli¤imizle müflterilerimiz taraf›ndan tercih edilen tedarikçi
olmak ve paydafllar›m›za de¤er katarak karl›l›¤›m›z› artt›rarak büyümek”tir. fiirketin vizyon ve misyonu internet sitesi
kanal›yla kamuya duyurulmufltur.

Borusan Grubu flirketleri 5 y›ll›k stratejik plan dönemleri ile çal›flmaktad›r. Bu kapsamda flirket yöneticileri en az 5
y›lda bir çevre, pazar ve rakip analizleri yaparak flirketin vizyonuna ulaflmas› için gerekli kritik baflar› faktörleri, ana
ifl hedefleri, ana stratejiler ve stratejik gelifltirme alanlar›n› belirler. Borusan Mannesmann Boru, 2006 y›l› içinde
yapt›¤› çal›flmalar neticesinde 2006–2010 dönemini kapsayacak stratejik plan›n› tamamlam›flt›r. Grup flirketleri
taraf›ndan oluflturulan stratejik hedefler, önce ilgili flirketin yönetim kurulunun onay›na sunulur ve ard›ndan Holding
taraf›ndan konsolide edilerek, önce Holding ‹cra Komitesi'ne, daha sonra da Holding Yönetim Kurulu'na sunulur.
Her y›l ifl planlar› bu stratejilere iliflkin aksiyon planlar› göz önüne al›narak haz›rlan›r. Yöneticiler ifl planlar›n› flirket
yönetim kurulu ile o dönemdeki ifl plan›/bütçe toplant›s›nda paylafl›r, gerekli görüldü¤ü hallerde revizyonlar›n
yap›lmas›n› müteakip stratejiler ve aksiyon planlar› yönetim kurulunda onaylan›r. Stratejiler, bu stratejilerin
uygulamas› ve flirket performans› flirket ifl plan›n›n bir parças› olarak y›l içerisinde fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan
her 3 ayda bir gözden geçirilir ve hedeflere ulaflma derecesi ölçülür.

20) Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Borusan Grubu’nda risk yönetimi ve iç kontrol tüm grup flirketlerini kapsayacak flekilde Borusan Holding Yönetim
Kurulu taraf›ndan oluflturulmufl bulunan Borusan Holding Mali Kontrol Departman› ve Hazine departmanlar›
bünyesinde yürütülmektedir. Borusan Mannesmann Boru finansman birimi görev tan›m›na risk yönetim süreci ile
ilgili çal›flmalar› dahil etmifl olup Holding Hazine departman› ile koordineli olarak flirket bünyesinde yürütmektedir.
Bu yap›ya ek olarak Borusan Mannesmann Boru Yönetim Kurulunca oluflturulmufl ayr›ca bir birim
bulunmamaktad›r. fiirket ayl›k bazda Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) kapsam›nda haz›rlad›¤›
mali tablolar›n› ve tan›mlanm›fl kritik performans göstergeleri do¤rultusunda flirketin performans›na iliflkin flirket
yönetiminin aç›klamalar›n› içeren ve format, kapsam ve içeri¤i Borusan Holding taraf›ndan tan›mlanm›fl üst yönetim
raporunu ayl›k bazda Borusan Holding Mali Kontrol Departman›’na takip eden ay›n 10. gününde iletmektedir. Efl
zamanl› olarak flirketin yasal ve yönetim muhasebe kay›tlar› ve mali tablolar› da elektronik ortamda grup raporlama
platformuna girilmektedir. Söz konusu rapor ve kay›tlar Holding Mali Kontrol departman› taraf›ndan tutarl›l›k,
standartlara uyum, kritik performans göstergelerinden varyans konular›nda analiz edilmektedir. Buna ek olarak
flirket bünyesinde bulunan Mali Planlama ve Kontrol birimi operasyonel ve stratejik aksiyonlar›n al›nmas› için
gerekli olan analiz ve raporlamalar ile flirket yönetimine karar alma sürecinde destek olmaktad›r.

Borusan Holding Finansman (Hazine) Departman›, di¤er grup flirketlerinde oldu¤u gibi Borusan Mannesmann Boru
özelinde de flirket fonlar›n›n de¤erlendirilmesi ifllevini yerine getirmektedir. Buna ek olarak, flirket finansman birimi finansal
piyasa enstrümanlar›n› kullanarak risk yönetim fonksiyonunu Holding finansman birimi ile koordineli olarak yerine
getirmektedir.

21) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar›na flirket esas sözleflmesinde TTK
hükümlerine at›fta bulunmak suretiyle yer verilmifltir. Buna karfl›l›k her bir yönetim kurulu üyesinin yetkinlikleri ve
tecrübesine ba¤l› olarak tan›mlanm›fl sürekli görev ve sorumluluklar›n›n yan› s›ra görev da¤›l›m›n›n bir parças›
olarak dönemsel projelerde de koordinasyon görevleri de bulunmaktad›r.

22) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu faaliyet dönemi bafl›nda oluflturulan bir takvim do¤rultusunda en az 3 ayda bir toplan›r. Yönetim
Kurulu takviminin oluflturulmas›, güncellenmesi, üyelerinin kat›l›m›n›n temin edilmesi, flirket yönetimince haz›rlanan
yönetim kurulu raporunun toplant›dan 1 hafta öncesinde tüm üyelere ulaflmas› ve tutanaklar›n haz›rlanmas› ve
arflivlenmesini teminen oluflturulmufl bir sekreterya bulunmaktad›r. Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi yine
Yönetim Kurulu Baflkan› taraf›ndan yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün görüflleri do¤rultusunda belirlenir.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
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Her toplant›dan 15 gün önce kesin davet ve gündem her bir yönetim kurulu üyesinin talebi do¤rultusunda uygun
mecra ile kendisine ulaflt›r›l›r. Toplant›da al›nan kararlar›n yan› s›ra aç›klanan farkl› görüfller, öneriler ve sorulan
sorular da toplant› zab›tlar›na geçirilmektedir. Mütaalalar olmakla beraber, flu ana kadar kat›lanlar›n oybirli¤i ile
al›nmam›fl bir karar bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk›
tan›nmamaktad›r.

23) fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
fiirket taraf›ndan yönetim kurulu üyeleri için getirilmifl bir yasak söz konusu olmamakla beraber bu kapsamda bir
ifllem gerçekleflmemifltir.

24) Etik Kurallar
Borusan Holding’in tüm grup flirketleri ve çal›flanlar için 2002 y›l›nda haz›rlam›fl oldu¤u “Borusan Grubu Yönetim
Anlay›fl›, ‹fl ‹lkeleri ve Uygulamalar›” doküman› etik kurallar› içermektedir. Söz konusu doküman tüm çal›flanlar ile
paylafl›lm›fl, bununla beraber flirket etik kurallar› kamuoyuna duyurulmam›flt›r.

25) Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
2007 y›l› içerisinde flirket yönetim kurulu bünyesinde herhangi bir komite oluflturulmam›flt›r.

26) Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan mali haklar sabit ve de¤iflken olmak üzere iki bileflkeden oluflmaktad›r.
Bunlar›n ilki olan sabit ücret, hakk› huzurdur. De¤iflken ücret ise dönem kâr›ndan esas sözleflmede tavan›
belirlenmifl ve genel kurulun onay›na tabi oran ile da¤›t›lan yönetim kurulu temettüsüdür. fiirket, herhangi bir
yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemifl, kredi ve üçüncü bir kifli
arac›l›¤›yla flahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›rmam›flt›r.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
2007 YILI FAAL‹YET RAPORU

19



2007 Y›l› Mali Tablolar›



CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
01.01.2007/31.12.2007 01.01.2006/31.12.2006

A- BRÜT SATIfiLAR 1,131,275,058 976,308,248

B- SATIfiLARDAN ‹ND‹R‹MLER (-) (299,372,372) (212,667,639)

C- NET SATIfiLAR 831,902,686 763,640,610 

D- SATIfiLARIN MAL‹YET‹ (-) (730,903,153) (630,719,492)

        BRÜT SATIfi KARI/(ZARARI) 100,999,533 132,921,118 

E- FAAL‹YET G‹DERLER‹(-) (59,266,022) (57,701,260)

         ESAS FAAL‹YET KARI/(ZARARI) 41,733,511 75,219,858 

F- D‹⁄ER FAAL. DO⁄AN GEL‹R, KARLAR 45,190,517 9,470,117 

G- D‹⁄ER FAAL.DO⁄AN G‹DER, ZARARLAR(-) (7,152,180) (6,425,203)

H- F‹NANSMAN G‹DERLER‹(-) (25,052,246) (20,935,925)

        FAAL‹YET KARI/ZARARI 54,719,603 57,328,846 

I- OLA⁄ANÜSTÜ GEL‹RLER VE KARLAR 25,220 1,421,077 

J- OLA⁄ANÜSTÜ G‹DERLER VE ZARARLAR(-) (4,551,752) (4,086,227)

       DÖNEM KARI/ZARARI (VÖ) 50,193,071 54,663,696

K- ÖDEN. VERG‹,D‹⁄.YASAL YÜKÜM.(-) (10,684,990) (12,806,744)

       DÖNEM NET KARI/(ZARARI) 39,508,081 41,856,952 

�

�

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
ÖZET GEL‹R TABLOSU (YTL.)
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AKT‹F (VARLIKLAR) CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
31.ARALIK.2007 31.ARALIK.2005

�
I- DÖNEN VARLIKLAR 328,552,738 278,911,708

A- HAZIR DE⁄ERLER 40,732,169 7,691,770
B- MENKUL KIYMETLER - -
C- KISA VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR 117,191,895 115,000,682
D- D‹⁄ER KISA VADEL‹ ALACAKLAR 3,970,372 3,313,076
E- STOKLAR    160,995,093 136,246,415

1- Stoklar 150,193,401 127,716,203
2- Verilen Siparifl Avanslar› 10,801,692 8,530,212

F- D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR 5,663,210 16,659,766

II- DURAN VARLIKLAR 218,827,424 193,061,799
A- UZUN VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR 41,971 40,067
B -D‹⁄ER UZUN VADEL‹ ALACAKLAR - -
C- F‹NANSAL DURAN VARLIKLAR 62,902,663 59,269,307
D- MADD‹ DURAN VARLIKLAR 154,455,172 132,636,445

1- Binalar, Arazi ve Arsalar 208,233,590 204,930,561
2- Makina Tesis ve Cihazlar 1,180,397,013 1,144,121,648
3- Di¤er Maddi Duran Varl›klar 20,627,738 18,730,158
4- Birikmifl Amortismanlar(-) (1,271,122,390) (1,258,778,460)
5- Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar 7,806,928 13,901,187
6- Verilen Siparifl Avanslar› 8,512,292 9,731,351

E- MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR(Net) 1,339,172 1,111,031
1-Maddi Olmayan Duran Varl›klar 1,339,172 1,111,031
2-Verilen Avanslar - -
3-Araflt›rma Gelifltirme Giderleri - -

F- D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR 88,445 4,949

AKT‹F (VARLIKLAR) TOPLAMI 547,380,162 471,973,507

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
ÖZET B‹LANÇO (YTL.)
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BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
ÖZET B‹LANÇO (YTL.)

PAS‹F (VARLIKLAR) CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM
31.ARALIK.2007 31.ARALIK.2006

�
I- KISA VADEL‹ BORÇLAR 261,409,103 202,113,273

A- F‹NANSAL BORÇLAR 73,949,484 36,070,015
B- T‹CAR‹ BORÇLAR 178,172,365 154,176,121
C- D‹⁄ER KISA VADEL‹ BORÇLAR 3,741,823 3,192,636
D- ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI 161,491 3,725,282
E- BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI 5,383,940 4,949,219

II- UZUN VADEL‹ BORÇLAR 54,185,766 48,745,259
A- F‹NANSAL BORÇLAR 29,040,479 25,551,913
B- T‹CAR‹ BORÇLAR - -
C- D‹⁄ER UZUN VADEL‹ BORÇLAR - -
D- ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI - -
E- BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI 25,145,287 23,193,346

III- ÖZSERMAYE 231,785,294 221,114,976
A- SERMAYE 28,350,000 28,350,000
B- SERMAYE TAAHHÜTLER‹ (-) - -
C- EM‹SYON PR‹M‹ 38 37
D- SERMAYE ENFLASYON DÜZELTMES‹ 129,695,032 129,695,032
E- YEDEKLER 34,232,143 21,212,955

1- Yasal Yedekler 18,291,908 15,364,777
2- Özel Yedekler - -
3- Ola¤anüstü Yedekler 14,028,949 5,787,943
4- Di¤er Yedekler 2,741 2,741
5- ‹fltirak De¤er Art›fl Fonu 1,908,545 57,494

F- DÖNEM NET KARI 39,508,081 41,856,952
H- GEÇM‹fi YILLAR ZARARLARI - -

PAS‹F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 547,380,162 471,973,507
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DENETÇ‹LER RAPORU
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Kurulu’na

Ortakl›¤›n

Ünvan› : Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.fi.

Merkezi : Meclisi Mebusan Cad. No: 35
34427 Sal›pazar›/‹stanbul

Sermayesi : 28.350.000 YTL. (Yirmisekiz milyon üçyüz elli bin YTL)

Faaliyet Konusu : Her nevi boru ve madeni eflya imalat›

Denetçi veya Denetçilerin ad› ve
görev süreleri, ortak veya flirketin
personeli olup olmad›klar› : Tezcan Yaramanc› Mart/2007-fiubat/2008

Mehmet fiUHUB‹ Mart/2007-fiubat/2008
Sedat ERATALAR Mart/2007-fiubat/2008

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan
Denetleme Kurulu toplant›lar› say›s› : 5 defa Yönetim Kurulu Toplant›s›’na kat›l›nm›fl ve

3 kere Denetleme Kurulu Toplant›s› yap›lm›flt›r.

Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri
üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›,
hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve
var›lan sonuç : Vezne kontrolleri d›fl›nda flirketin 6 ayl›k ve y›ll›k bilançolar›na iliflkin kanuni 

defter kay›tlar› ile belgeleri incelenmifltir. Yap›lan kanuni incelemelerde 
tutulan kay›tlar›n kanun ve fiirket Ana Sözleflmesi ile genel muhasebe 
kurallar›na uygun oldu¤u görülmüfltür.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü
maddesinin 1’inci f›kras›n›n 3 numaral›
bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde
yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar› : fiirket veznesi dönem içinde 2 kere say›lm›fl, say›m neticesinde fiili kasa 

mevcutlar›n›n kay›tlara uygun oldu¤u görülmüfltür.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü
maddesinin 1’inci f›kras›n›n 4
numaral› bendi gere¤ince yap›lan
inceleme tarihleri ve sonuçlar› : fiirket kay›tlar› her ay incelenmifl ve bahis konusu k›ymetlerin mevcudiyeti ve 

kay›tlara uygun oldu¤u görülmüfltür.

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar
ve bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler : Taraf›m›za intikal ettirilmifl flikayet ve yolsuzluk yoktur.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin 01/01/2007 – 31/12/2007 dönemi hesap ve ifllemlerini
Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n esas sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na
göre incelemifl bulunmaktay›z.

Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31/12/2007 tarihi itibar›yla düzenlenmifl bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki
mali durumunu; 01/01/2007 – 31/12/2007 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.

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

Denetçi Denetçi Denetçi
Mehmet fiUHUB‹ Tezcan YYARAMANCI Hamit Sedat ERATALAR

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.

24



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret
Anonim fiirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlar›



Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi’nin (“fiirket”) ve ba¤l› ortakl›klar›n›n ( hep birlikte
“Grup”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la
ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iflim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli
muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹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.

31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
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Görüfl

Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim fiirket ve ba¤l›
ortakl›klar›n›n 31 Aral›k 2007 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.

Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›daki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz:

Not 32’de daha detayl› aç›kland›¤› üzere, fiirket 5 Aral›k 2007 tarihinde, Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA
hisselerinin %99’una sahip olan Borusan Mannesmann Holding BV hisselerinin %100’ünü sat›n alm›flt›r. Ortak
yönetim alt›ndaki iflletmeler aras›nda yap›lan bu ifllem, ekteki konsolide mali tablolarda menfaatlerin birlefltirilmesi
yöntemi kullan›larak muhasebelefltirilmifltir. Dolay›s›yla, Grup’un konsolide mali tablolar› karfl›laflt›rmal› y›llarda da
yap› de¤iflikli¤inin etkilerini yans›tacak flekilde yeniden düzenlenmifl ve bu ifllem sanki ekli mali tablolarda sunulan
en erken dönemde (2006 y›l› bafl›) gerçekleflmifl gibi gösterilmifltir. Bu nedenle ekli konsolide mali tablolardaki 31
Aral›k 2006 tarihi itibar›yle konsolide bilanço ve 31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir,
özkaynak de¤iflim ve nakit ak›m tablolar› daha önce raporlanandan farkl›d›r.
��
�
‹stanbul, 13 Mart 2008

DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Gaye fientürk
Sorumlu Ortak Bafldenetçi

31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
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Dipnot 31 Aral›k 2007 Yeniden Düzenlenmifl
Referanslar› Ba¤›ms›z Denetimden 31 Aral›k 2006

Ba¤›ms›z Denetimden
VARLIKLAR Geçmifl Geçmifl

Cari/Dönen Varl›klar 342.228.294 297.020.425

Haz›r De¤erler 4 44.700.827 9.020.043
Menkul K›ymetler, net 5 - -
Ticari Alacaklar, net 7 105.190.166 104.505.432
Finansal Kiralama Alacaklar›, net 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar, net 9 16.014.149 18.834.639
Di¤er Alacaklar, net 10 3.970.626 3.313.075
Canl› Varl›klar, net 11 - -
Stoklar, net 12 164.579.994 144.403.913
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar, net 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15 7.772.532 16.943.323

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 248.200.939 261.318.899

Ticari Alacaklar, net 7 - -
Finansal Kiralama Alacaklar›, net 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar, net 9 3.396.343 -
Di¤er Alacaklar, net 10 - -
Finansal Varl›klar, net 16 18.717.890 22.208.293
Pozitif fierefiye, net 17 - -
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller, net 18 - -
Maddi Varl›klar, net 19 224.132.683 236.200.740
Maddi Olmayan Varl›klar, net 20 892.177 1.380.092
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 879.191 1.175.756
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15 182.655 354.018

Toplam Varl›klar 590.429.233 558.339.324

Sayfa 32 ile 59 aras›nda yer alan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))
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BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))

Dipnot 31 Aral›k 2007 Yeniden Düzenlenmifl
Referanslar› Ba¤›ms›z Denetimden 31 Aral›k 2006

YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl

K›sa Vadeli Yükümlülükler 288.236.070 240.269.890

Finansal Borçlar, net 6 22.518.593 33.861.239
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar›, net 6 5.578.778 23.047.128
Finansal Kiralama Borçlar›,net 8 1.270.248 400.610
Di¤er Finansal Yükümlülükler, net 10 429.195 30.995
Ticari Borçlar, net 7 231.580.499 159.433.517
‹liflkili Taraflara Borçlar, net 9 12.857.288 8.672.192
Al›nan Avanslar 21 161.492 3.741.702
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri, net 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 9.388.708 7.541.085
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler, net 10 4.451.269 3.541.422

Uzun Vadeli Yükümlülükler 71.447.040 57.249.257

Finansal Borçlar, net 6 47.997.534 27.560.259
Finansal Kiralama Borçlar›, net 8 531.114 717.570
Di¤er Finansal Yükümlülükler, net 10 - -
Ticari Borçlar, net 7 - -
‹liflkili Taraflara Borçlar, net 9 - -
Al›nan Avanslar 21 - -
Borç Karfl›l›klar› 23 17.369.119 16.962.458
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 5.549.273 12.008.970
Di¤er Yükümlülükler, net 10 - -

Ana Ortakl›k D›fl› Paylar 24 187.162 129.841

ÖZSERMAYE 240.558.961 260.690.336

Sermaye  1,25 28.350.000 36.881.945
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi 25 - -
Sermaye Yedekleri 145.315.677 149.830.779
      Hisse Senedi ‹hraç Primleri - -
      Hisse Senedi ‹ptal Karlar› - -
      Yeniden De¤erleme Fonu 26 81.064.975 85.580.077
      Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -
      Sermaye Yabanc› Para Çevrim Farklar› 26 64.250.702 64.250.702
Kar Yedekleri (3.344.426) 32.014.900
      Yasal Yedekler 27 18.292.754 15.365.623
      Statü Yedekleri 27 - -
      Ola¤anüstü Yedekler 27 14.000.938 5.759.932
      Özel Yedekler 27 2.778 2.778
      Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - -
      Yabanc› Para Çevrim Farklar› (35.640.896) 10.886.567
Nakit Ak›m Korunma Reservi (429.195) (30.995)
Net Dönem Kar› 48.549.357 33.477.055
Geçmifl Y›l Kar› 28 12.117.548 8.516.652

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 590.429.233 558.339.324

Sayfa 32 ile 59 aras›nda yer alan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.29



BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle Sona Eren Hesap
Dönemine Ait KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))

Dipnot 1 Ocak 2007 Yeniden Düzenlenmifl
Referanslar› 31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006

Ba¤›ms›z Denetimden 31 Aral›k 2006
Geçmifl Ba¤›ms›z Denetimden

Geçmifl

Esas Faaliyet Gelirleri

Sat›fl Gelirleri, net 36 873.057.118 778.145.164
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36 (758.370.517) (659.360.984)
Hizmet Gelirleri, net 36 - -
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/faiz+temettü+kira, net 36 - -

Brüt Esas Faaliyet Kar› 114.686.601 118.784.180

Faaliyet Giderleri (-) 37 (63.428.285) (63.216.503)

Net Esas Faaliyet Kar› 51.258.316 55.567.677

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 3.950.641 6.808.023
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (3.140.626) (3.447.559)
Finansman Giderleri, net (-) 39 4.014.436 (5.370.693)

Faaliyet Kar› 56.082.767 53.557.448

Net Parasal Pozisyon Kar / (Zarar›) 40 - -
Ana Ortakl›k D›fl› Kar 24 (68.918) (2.534)

Vergi Öncesi Kar 56.013.849 53.554.914

Vergiler 41 (7.464.492) (20.077.859)

Net Dönem Kar› 48.549.357 33.477.055

Nominal de¤eri 1 yeni kurufl (Ykr) hisse adedi 42 28.350.000.000 28.350.000.000
Hisse Bafl›na Kazanç (Ykr) 42 0,0017 0,0012

Sayfa 32 ile 59 aras›nda yer alan aç›klay›c› politikalar ve dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 ve 2006 Tarihlerinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait KONSOL‹DE ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOSU
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))

31

Sermaye Yeniden Özsermaye Yasal Ola¤anüstü Özel Yabanc› Nakit Ak›m Geçmifl Net Toplam
De¤erleme Yabanc› Yedekler Yedekler Yedekler Para Korunma Y›l Karlar›/ Dönem Özsermaye

Fonu Para Çevrim Çevrim Rezervi (Zararlar›) Kar›
Farklar› Farklar›

1 Ocak 2006
itibariyle bakiye 28.350.000 87.422.603 64.250.702 13.398.319 5.380.907 2.778 (26.411) - 9.175.358 19.225.423 227.179.679
Ortak yönetim alt›ndaki
iflletme birleflmelerinin etkisi 8.531.945 - - - - - 27.024 - (7.478.345) (511.935) 568.689
1 Ocak 2006 itibariyle
bakiye (Yeniden düzenlenmifl) 36.881.945 87.422.603 64.250.702 13.398.319 5.380.907 2.778 613 - 1.697.013 (18.713.488) 227.748.368
Yedeklere transfer - - - 1.967.304 379.025 - - - (2.346.329) - -
Temettü da¤›t›m› - - - - - - - - (14.187.221) (18.713.488) (14.187.221)
Arazilerin ertelenmifl vergi etkisi - (2.807.254) - - - - - - 18.713.488 - (2.807.254)
Yeniden de¤erleme fonundan ç›k›fllar - (104.720) - - - - - - 104.720 - -
Yeniden de¤erleme fonundan geçmifl y›l
    karlar›/(zararlar›na) yap›lan transfer
    (ertelenmifl vergi netlenmifl) - (4.534.981) - - - - - - 4.534.981 - -
Ertelenmifl vergi oran›ndaki de¤iflimden
    kaynaklanan yeniden de¤erleme
    fonundaki de¤iflim - 5.604.429 - - - - - - - - 5.604.429
Nakit ak›m korunma reservi - - - - - - - (30.995) - - (30.995)
Yabanc› para çevrim farklar›ndaki
net de¤iflim - - - - - - 10.885.954 - - - 10.885.954
Net dönem kar› - - - - - - - - - 33.477.055 33.477.055
31 Aral›k 2006
itibariyle bakiye 36.881.945 85.580.077 64.250.702 15.365.623 5.759.932 2.778 10.886.567 (30.995) 8.516.652 33.477.055 260.690.336

Sermaye Yeniden Özsermaye Yasal Ola¤anüstü Özel Yabanc› Nakit Ak›m Geçmifl Net Toplam
De¤erleme Yabanc› Yedekler Yedekler Yedekler Para Korunma Y›l Karlar›/ Dönem Özsermaye

Fonu Para Çevrim Çevrim Rezervi (Zararlar›) Kar›
Farklar› Farklar›

1 Ocak 2007
itibariyle bakiye 36.881.945 85.580.077 64.250.702 15.365.623 5.759.932 2.778 10.886.567 (30.995) 8.516.652 33.477.055 260.690.336
Yedeklere transfer - - - 2.927.131 8.241.006 - - - (11.168.137) - -
Temettü ödemesi - - - - - - - - (29.308.814) - (29.308.814)
Geçmifl y›l karlar›/
(zararlar›na) transfer - - - - - - - - 33.477.055 (33.477.055) -
Yeniden de¤erleme fonundan ç›k›fllar - (1.265.716) - - - - - - 1.265.716 - -
Yeniden de¤erleme fonundan geçmifl y›l
    karlar›/(zararlar›na) yap›lan transfer
    (ertelenmifl vergi netlenmifl) - (3.249.386) - - - - - - 3.249.386 - -
Nakit ak›m korunma reservi - - - - - - - (398.200) - - (398.200)
Yabanc› para çevrim farklar›ndaki
net de¤iflim - - - - - -(44.275.318) - - - (44.275.318)
Ortak yönetim alt›ndaki hisselerin
sat›n al›nmas› (8.531.945) - - - - - (2.252.145) - 6.085.690 - (4.698.400)
Net dönem kar› - - - - - - - - - 48.549.357 48.549.357
31 Aral›k 2007
itibariyle bakiye 28.350.000 81.064.975 64.250.702 18.292.754 14.000.938 2.778(35.640.896) (429.195) 12.117.548 48.549.357 230.558.961



BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle KONSOL‹DE
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Birim-Yeni Türk Liras›-(YTL) (Not 2))

1. GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.fi. (“fiirket”) ve Ba¤l› Ortakl›klar› (bundan sonra birlikte “Grup” olarak
an›lacaklard›r), boyuna kaynakl› ve spiral kaynakl› çelik boru ve plastik boru üretim ve sat›fl›nda bulunmaktad›r. fiirket’in
hisse senetleri 1994 y›l›ndan beri ‹stanbul Menkul K›ymet Borsas›’nda ifllem görmektedir. fiirket, Türkiye’de tescil edilmifltir
ve adresi afla¤›daki gibidir:

Meclis-i Mebusan Caddesi No: 35
F›nd›kl› - ‹stanbul

Kategori itibariyle y›l içinde çal›flan personelin ortalama say›s›:

Dönem ‹flçi Memur Müdür Üst düzey Toplam
31 Aral›k 2007 1.214 247 38 6 1.505
31 Aral›k 2006 1.135 254 38 6 1.433

Borusan Birleflik Boru Fabrikalar› A.fi. (Borusan Boru) 25 Kas›m 2004 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›s›nda al›nan
karar neticesinde, Borusan Boru ile ayn› ortaklar taraf›ndan kontrol alt›nda tutulan Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.fi.
(Mannesmann Boru), ile birleflme karar› alm›flt›r. Birleflme Mannesmann Boru’nun (devir olunan flirket) tüm aktif, pasif,
hak ve yükümlülükleriyle külliyen Borusan Boru’ya (devir alan flirket) devri fleklinde Borusan Boru’nun yasal çat›s› alt›nda
yap›lm›flt›r. Birleflme neticesinde fiirket’in ünvan› Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.fi. olarak 13 Aral›k 2004
tarihinde tescil edilmifltir.

fiirket’in ana ve nihai ana flirketleri, s›ras›yla Borusan Mannesmann Boru Yat›r›m Holding A.fi. ve Borusan Holding A.fi.’dir.

fiirket’in  31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yasal sermaye yap›s› afla¤›daki gibidir:

                   31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
YTL Pay (%) YTL Pay (%)

Borusan Mannesmann Boru Yat›r›m Holding A.fi. 20.831.453 73,48 20.831.453 73,48
Halka aç›k 4.555.045 16,07 4.555.045 16,07
Lumbro Nominees Jersey Ltd. 1.890.000 6,67 1.890.000 6,67
Di¤er 1.073.502 3,78 1.073.502 3,78

28.350.000 100.00 28.350.000 100.00

fiirket’in Ba¤l› Ortakl›klar›, Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n ait olduklar› faaliyet segmentleri ve faaliyet konular› afla¤›daki gibidir:

Faaliyet Konusu Ba¤l› Ortakl›k Yer

Holding Borusan Mannesmann Holding BV Hollanda
Çelik Boru Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA ‹talya
Çelik Boru* Tasfiye Halinde Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.fi. ‹stanbul - Türkiye
Mühendislik Borusan Mühendislik ‹nflaat ve Sanayi Makinalar› ‹malat A.fi. Gemlik - Türkiye

(*) Tasfiye Halinde Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.fi’ nin (“Kartal Boru”) tasfiyesi 23 Mart 2007 tarihinde tamamlanm›flt›r.
Kartal Boru’nun 2007 y›l› içinde faaliyeti yoktur.
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BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle KONSOL‹DE
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartlar›
Grup’un konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine
(SPK Muhasebe Standartlar›) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK, Seri: XI; No: 25 say›l› "Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe
Standartlar›" tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi (IASC) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan
muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›n›n da, SPK muhasebe standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. 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 etmifltir. Konsolide mali tablolar, yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama
çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. Konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara
uygun olarak sunulmufltur.

fiirket ve Türkiye’de kurulu ba¤l› ortakl›klar›, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Yeni Türk Liras› (YTL) cinsinden
SPK, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat›na uygun olarak haz›rlamaktad›r. Konsolide mali tablolar fiirket ve ba¤l›
ortakl›klar’›n yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›fl ve YTL cinsinden ifade edilmifl olup yukar›da bahsedildi¤i üzere SPK Muhasebe
Standartlar›na göre fiirket ve ba¤l› ortakl›klar›’n›n durumunu lay›k›yla arz edebilmesi için bir tak›m tashihlere ve s›n›fland›rma
de¤iflikliklerine tabi tutularak haz›rlanm›flt›r. Konsolide mali tablolar, rayiç de¤erlerinden tafl›nan maddi varl›klar haricinde
maliyet bedelleri üzerinden yans›t›lm›flt›r.

Yeni ve Güncellenmifl Standartlar›n Uygulamas›
Grup cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama
Yorumlar› Komitesi (IFRIC) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmifl
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanlar› uygulam›flt›r. Söz konusu yeni ve revize standartlar ile
yorumlar›n uygulanmas› Grup’un muhasebe politikalar›n›, afla¤›daki konularda etkilemifltir:

• UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”

• UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Aç›klamalar”
Bu standart mali tablo kullan›c›lar›na Grup’un finansal araçlar›n›n önemini ve bahse konu finansal araçlardan kaynaklanan
risklerin niteli¤ini ve kapsam›n› de¤erlendirmelerine imkan veren aç›klamalar›n yap›lmas›n› gerektirir. Yeni aç›klamalar mali
tablolara dahil edilmifltir. Standard›n finansal sonuçlar üzerinde bir etkisi bulunmamakla birlikte, gerekti¤inde geçmifl
döneme ait karfl›laflt›rmal› bilgiler revize edilmifltir.

UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”
Bu de¤ifliklik, Grup’un mali tablo kullan›c›lar›na Grup sermayesinin yönetiminde Grup’un hedefledi¤i amaçlar› ile kulland›¤›
politika ve uygulamalar› hakk›nda de¤erlendirme yapmalar›na imkan veren yeni aç›klamalar sunmas›n› gerektirir.

2007 y›l›nda yürürlü¤e giren ancak Grup’un operasyonlar› ile ilgili olmad›¤›ndan uygulanmayan standartlar,
de¤ifliklikler ve yorumlar
Afla¤›da yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de¤ifliklikler ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde veya söz
konusu tarihten sonra bafllayan mali dönemler için zorunlu oldu¤u halde Grup’un faaliyetleri ile ilgili de¤ildir:

• UFRS 4, “Sigorta Sözleflmeleri”,
• UFRYK 7, “UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard› Çerçevesinde Düzeltme Yaklafl›m›n›n
Uygulanmas›”,
• UFRYK  8, “UFRS 2 Standard›n›n Kapsam›”,
• UFRYK  9, “Sakl› Türevlerin Yeniden De¤erlendirilmesi”,
• UFRYK 10, “Ara Dönem Finansal Raporlama ve De¤er Düflüklü¤ü”.33
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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:

• UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ve ‹flletmenin Geri Sat›n
Al›nan Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler”

• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”

• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

• UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaflmalar›”

• UFRYK 13, “Müflteri Ba¤l›l›k Programlar›”

• UFRYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤›
Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve
Birbirleriyle Olan Karfl›l›kl› Etkileflimleri”

• 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

•  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

• UMS 1, “Mali Tablolar›n Sunumu”

‹fllevsel ve Sunum Para Birimi
ABD Dolar› (ABD$), Grup operasyonlar›nda a¤›rl›kl› olarak kullan›lmakta ve baflka bir deyiflle Grup operasyonlar› üzerinde
önemli bir etkiye sahip bulunmaktad›r. ABD$ ayr›ca, Grup için önemlilik arz eden durum ve olaylar›n ekonomik temelini
yans›tmaktad›r. Grup, içinde bulundu¤u ekonomik ortam ve faaliyetlerini
de¤erlendirerek, de¤erlemede kullan›lacak para birimini UMS 21 - “Kur De¤iflimin Etkileri” uyar›nca ABD$ olarak belirlemifltir.
Bu yüzden Grup, mali tablo kalemlerinin de¤erlemesinde ABD$’n› kullanmakla birlikte mali tablolar ve dipnotlar›n sunumu

1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra bafllayan mali
dönemler için geçerlidir.

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 Ocak 2008 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 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.

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.
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amac›yla raporlama birimi olarak YTL’ yi belirlemifltir.
Konsolide YTL mali tablolar ve dipnotlar›n haz›rlanabilmesi amac›yla, UMS 21 (Kur De¤iflimin Etkileri) uyar›nca, ilk etapta
fiirket’in yasal YTL mali tablolar›ndaki parasal bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD$ kuruyla; parasal olmayan bilanço
kalemleri, gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› ise ifllemin gerçekleflti¤i tarihin kuruyla (tarihsel kur) ABD$’na çevrilmifltir. Yabanc›
para cinsinden olan ifllemlerin çevriminden do¤an çevrim kar›/zarar›, gelir tablosunda finansman giderleri alt›nda, çevrim
kar›/zarar› hesab›nda yans›t›lm›flt›r. Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 17 Mart 2005 tarihli karar› neticesinde enflasyon muhasebesi
uygulamalar›n›n sona erdi¤i kararlaflt›r›ld›¤›ndan, YTL yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonomiye ait para birimi olarak
de¤erlendirilmifltir. Buna ba¤l› olarak UMS 21 çerçevesinde bulunan ABD$ tutarlar› bilanço kalemleri (baz› özsermaye
hesaplar› hariç) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru ile (1 ABD$ = 1,1647 YTL), gelir tablosu
kalemleri ise on iki ayl›k ortalama döviz kuru ile (1 ABD$ = 1,3009 YTL) YTL’ye dönüfltürülerek sunulmufltur. Öz sermaye
hesaplar›ndan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal de¤erleri ile tafl›nmakta olup, bunlara iliflkin çevirim farklar›
öz sermaye içerisinde sermaye yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda gösterilmektedir. 2006 y›l›na ait karfl›laflt›rmal›
konsolide mali tablolar ise ilgili bilanço tarihindeki kurlar esas al›narak YTL’ye dönüfltürülmüfltür. Konsolide edilen Borusan
Mannesmann Holding BV, Hollanda ve Borusan Mannesmann Vobarno Tubi Spa, ‹talya menfleli firmalar olmalar› nedeniyle
yasal Euro mali tablolar›ndaki parasal kalemler 31 Aral›k 2007 tarihindeki Euro al›fl kuru ile; (1 Euro = 1,7102), parasal
olmayan bilanço kalemleri, gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› ise ifllemin gerçekleflti¤i tarihlerin kurlar›yla YTL’ye çevrilmifltir.
  (31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, 1 ABD$ = 1,4056 YTL, 1 Euro= 1,8515 YTL; 2006 y›l› ortalama döviz kuru 1 ABD$ =
1,4296 YTL, 1 Euro = 1,7980).

Uygulanan Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide mali tablolar, Borusan Mannesmann Boru ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n› kapsamakta olup afla¤›daki esaslara göre
haz›rlanm›flt›r:
(i) Ba¤l› ortakl›klar›n bilançolar› ve gelir tablolar› tek tek ve her kalem baz›nda konsolide edilmifl ve fiirket’in sahip 

oldu¤u yat›r›m›n tafl›nan net defter de¤eri ilgili öz kaynak kalemleriyle elimine edilmifltir. Borusan Mannesmann 
Boru ve Ba¤l› Ortakl›klar› aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyelerin etkileri ile bu ifllemlerle ilgili olarak bilançolarda
kalan kar marjlar› elimine edilmifltir.

(ii) Ba¤l› ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›, söz konusu flirket kontrollerinin Borusan Mannesmann Boru'ya geçti¤i tarihten
itibaren geçerli olmak üzere konsolidasyona dahil edilmifltir.

(iii) Net varl›klardaki ve Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›ndaki az›nl›k paylar› konsolide bilanço ve konsolide gelir 
tablosunda az›nl›k paylar› olarak ayr› bir flekilde gösterilmifltir (bak›n›z Not 24).

Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n Mali Tablolar›
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar’›n mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak haz›rlanm›fl olup, SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca do¤ru sunumun yap›lmas› amac›yla
gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. ‹lgili yabanc› ortakl›klar›n varl›k ve yükümlülükleri bilanço
tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Kapan›fl ve ortalama
kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› öz sermaye içerisindeki yabanc› para çevirim farklar› kalemi alt›nda takip
edilmektedir.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle konsolide edilen Ba¤l› Ortakl›klar’›n listesi ve Borusan Mannesmann
Boru'nun bu flirketlerde kontrol etti¤i hisse oranlar› afla¤›daki gibidir:

Faaliyet Segmentleri Ba¤l› Ortakl›k Nihai Oran %
Holding Borusan Mannesmann Holding BV 100,0
Çelik Boru Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA 99,0
Çelik Boru* Tasfiye Halinde Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.fi. -
Mühendislik Borusan Mühendislik ‹nflaat ve Sanayi Makinalar› ‹malat A.fi. 96,9

* Tasfiye Halinde Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.fi’ nin (“Kartal Boru”) tasfiyesi 23 Mart 2007 tarihinde tamamlanm›flt›r.
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Kartal Boru’nun 2007 y›l› içinde faaliyeti yoktur.
Netlefltirme/Mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu
varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda bilançoda
netlefltirilerek gösterilmektedir.

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n›n Düzeltmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tablolar› önceki dönemle
karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlanmaktad›r.

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme iliflkin haz›rlanan konsolide mali tablolar ve ilgili aç›klay›c› dipnotlar, 31 Aral›k
2007 tarihinde sona eren dönem konsolide mali tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda uygulanan Dipnot 3 ’de belirtilen
muhasebe politikas› ve 2007 y›l›nda gerçekleflen Borusan Mannesmann Holding BV ve Borusan Mannesmann Vobarno
Tubi SPA iktisab›na iliflkin Dipnot 32’de detayl› aç›klanan iflletme birleflmesi gere¤ince karfl›laflt›r›labilirlik prensibi çerçevesinde
yeniden düzenlenmifltir.

Tahminlerin Kullan›lmas›
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda Grup yönetiminin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço tarihi itibari
ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen varsay›mlar
ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›rlar.

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹ / MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Haz›r De¤erler
Haz›r de¤erler, kasa ve bankalardaki nakit para, 3 aydan k›sa vadeli menkul k›ymetleri ve 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006
vadeli tahsildeki çekleri içermektedir. Haz›r de¤erler kolayca nakde dönüfltürülebilir, vadesi üç ay› geçmeyen ve de¤er
kaybetme riski bulunmayan k›sa vadeli yüksek likiditeye sahip yat›r›mlard›r.

Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›fl menkul k›ymetler, Grup’un bu varl›klar üzerinde herhangi bir kontrol gücü bulunmad›¤›ndan
bilançoda gösterilmemifltir. Bu tür anlaflmalar çerçevesinde yap›lan ödemeler, nakit ve nakit benzeri de¤erler kalemine
dahil edilmifltir. Al›fl ve geri sat›fl aras›ndaki fiyat farklar›, faiz gelirleri olarak kabul edilmifl ve ters repo anlaflmas›n›n vadesi
boyunca tahakkuk ettirilmifltir.

Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, flüpheli ticari alacak karfl›l›¤› düflüldükten sonra, rayiç (makul) de¤erleri ile yans›t›lmakta ve indirgenmifl
net de¤erleri ile tafl›nmaktad›r. ‹ndirgeme oran› olarak YTL bazl› ticari alacaklar için %21 (2006 - %21), döviz bazl› ticari
alacaklar içinse Libor oran› kullan›lmaktad›r. Ticari alacaklar›n ortalama tahsil süresi 65 gündür (2006 - 58 gün).

‹liflkili Taraflar
Bir flirketin di¤er flirket üzerinde yapt›r›m gücü varsa veya bir flirket di¤erinin finansal ve operasyonel kararlar›n› etkileyebiliyorsa
bu iki flirket iliflkili kurulufl say›l›r. fiirket hisselerinin %73,48’ine sahip olan Borusan Mannesmann Boru Yat›r›m Holding
A.fi. taraf›ndan yönetilmektedir. Konsolide mali tablolarda ortaklar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve ortaklar›n iliflkili
kurulufllar› iliflkili taraf olarak gösterilmektedir. ‹liflkili taraf ifadesi ayn› zamanda fiirket’in ana sahibini, üst yönetimini, yönetim
kurulu üyelerini, bunlar›n ailelerini ve fiirket personellerini de içermektedir.

Stoklar
Stoklar, stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonra net gerçekleflebilir de¤er veya maliyet de¤erinden düflük olan›
ile de¤erlenmifltir. Maliyet, ayl›k a¤›rl›kl› ortalama metod kullan›larak hesaplanm›flt›r. Mamul ve yar› mamullerin maliyetine,
ilk madde ve malzeme, direkt iflçilik ve de¤iflken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi
göz önünde tutularak) dahil edilmifltir. Net gerçekleflebilir de¤er, sat›fl fiyat›ndan stoklar› sat›fla haz›r hale getirebilmek için
yap›lan tamamlama, pazarlama ve sat›fl giderleri düflüldükten sonraki de¤erdir. Net gerçekleflebilir de¤er azal›fllar› olufltuklar›
dönemde sat›lan mal maliyetine yans›t›lmaktad›r. Kullan›lamaz durumdaki stoklar ise kay›tlardan ç›kar›lm›flt›r. 36
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Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Finansal varl›klar rayiç de¤erleri de göz önünde bulundurularak elde etme maliyeti de dahil olmak üzere, maliyet bedeli
ile belirlenmifltir. ‹lk kayda al›mdan sonra finansal varl›klar rayiç de¤erleri ile de¤erlenir.

Belirli bir rayiç bedeli olmayan veya finansal varl›klar için uygulanabilir bir de¤erleme metodu olmad›¤› zaman ilgili finansal
varl›klar tarihi maliyetleri ile de¤erlenmifltir.

Maddi Varl›klar
Bütün maddi varl›klar bafllang›ç olarak maliyet de¤erinden kaydedilmektedir. fiirket’in arazi, bina, makine ve teçhizatlar›
ilk olarak Temmuz 1999’da daha sonra da Aral›k 2004’de ba¤›ms›z profesyonel bir de¤erleme kuruluflu taraf›ndan ekspertiz
incelemesine tabi tutulmufl ve söz konusu aktifler rayiç de¤erlerine getirilerek mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Oluflan de¤er
art›fllar› veya azal›fllar› öz sermaye hesab› içerisinde yer alan “yeniden de¤erleme fonu” hesab›na yans›t›lm›flt›r (bak›n›z Not
19). Bu varl›klara iliflkin amortismanlar söz konusu rayiç de¤erleri üzerinden ayr›lmaktad›r ve ilgili amortisman giderleri gelir
tablosuna yans›t›lmaktad›r. Di¤er bütün maddi varl›klar tarihsel maliyetinden birikmifl amortisman ve de¤er düflüklü¤ü
karfl›l›¤› düflülerek yans›t›lm›flt›r. Maddi varl›k sat›ld›¤› zaman bu varl›¤a ait maliyet ve birikmifl amortismanlar ilgili hesaplardan
düflüldükten sonra oluflan gelir ya da gider gelir tablosuna dahil edilmektedir. Yeniden de¤erlenmifl varl›klar›n ç›k›fl›nda,
bu varl›¤a ait yeniden de¤erleme tutar› birikmifl karlara aktar›lmaktad›r. Ayr›ca maddi varl›¤›n yeniden de¤erlenmifl de¤eri
ile orijinal bedeli üzerinden hesaplanan amortismanlar aras›ndaki fark maddi varl›¤›n kullan›ld›¤› her y›l için yeniden de¤erleme
fonundan birikmifl karlara aktar›lmaktad›r.

Maddi varl›¤›n maliyet de¤eri; al›fl fiyat›, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varl›¤› kullan›ma
haz›r hale getirmek için yap›lan masraflardan oluflmaktad›r. Maddi varl›¤›n kullan›m›na baflland›ktan sonra oluflan tamir
ve bak›m gibi masraflar, olufltuklar› dönemde gider kaydedilir. Yap›lan harcamalar ilgili maddi varl›¤a gelecekteki kullan›m›nda
ekonomik bir de¤er art›fl› sa¤l›yorsa bu harcamalar varl›¤›n maliyetine eklenebilir.

Maddi varl›klar, kapasitelerinin tam olarak kullan›lmaya haz›r oldu¤u durumda ve fiziksel durumlar›n›n belirlenen üretim
kapasitesini karfl›lad›¤› durumda aktiflefltirilir ve amortismana tabi tutulur.

Amortismana tabi tutulan varl›klar, maliyetleri veya yeniden de¤erlenmifl tutarlar› üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine
dayanan oranlarla amortismana tabi tutulur. Amortisman süreleri ve metodlar› afla¤›daki gibidir:

Süre (Y›l) Metod
Yerüstü ve yeralt› düzenlemeleri 10-50 Normal
Binalar 25-50 Normal
Makina ve teçhizat 12-40 Normal
Demirbafllar 5-17 Normal
Tafl›t araçlar› 5 Normal

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna ba¤l› olarak metodun ve amortisman
süresinin ilgili varl›ktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmad›¤›na dikkat edilmektedir.

Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar bafll›ca yaz›l›m lisans› ve haklardan oluflan varl›klar olup ilk maliyeti al›fl fiyat›ndan belirlenmektedir.
Maddi olmayan varl›klar gelecekte ekonomik faydalar elde edilebilmesi ve maliyetin do¤ru bir flekilde belirlenebilmesi
durumunda aktiflefltirilirler. ‹lk kay›t sonras›nda maddi olmayan varl›klar, maliyetten birikmifl amortisman ve birikmifl de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›klar› düflülerek de¤erlenmekte ve normal amortisman metoduna göre ilgili k›ymetin tahmini ekonomik
ömrü üzerinden itfa edilmektedir (5 y›l). Cari y›l itfa tutarlar› sat›fl pazarlama ve genel yönetim giderlerine yans›t›lmaktad›r.

‹flletme birleflmeleri ve flerefiye
‹flletme birleflmeleri, iki ayr› tüzel kiflili¤in veya iflletmenin raporlama yapan tek bir iflletme fleklinde birleflmesi olarak
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de¤erlendirilmektedir. ‹flletme birleflmeleri, UFRS 3 kapsam›nda, sat›n alma yöntemine göre muhasebelefltirilir.
Bir iflletmenin sat›n al›nmas› ile ilgili katlan›lan sat›n alma maliyeti ile iktisap edilen iflletmenin tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük
ve flarta ba¤l› yükümlülüklerinin makul de¤eri aras›ndaki fark flerefiye olarak konsolide mali tablolarda muhasebelefltirilir.

‹flletme birleflmesi s›ras›nda oluflan flerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine y›lda bir kez (31 Aral›k tarihi itibariyle)
veya flartlar›n de¤er düflüklü¤ünü iflaret etti¤i durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düflüklü¤ü tespit çal›flmas›na tabi
tutulur.

‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erindeki iktisap edenin pay›n›n
iflletme birleflmesi maliyetini aflmas› durumunda ise fark konsolide gelir tablosuyla iliflkilendirilir.

Ortak kontrol alt›nda gerçekleflen iflletme birleflmelerinin muhasebelefltirilmesinde ise iflletme birleflmesine konu olan varl›k
ve yükümlülükler kay›tl› de¤erleri ile konsolide mali tablolara al›n›r. Gelir tablolar› ise iflletme birleflmesinin gerçekleflti¤i mali
y›l›n bafllang›c›ndan itibaren konsolide edilir. Önceki dönem mali tablolar› da karfl›laflt›r›labilirlik amac›yla ayn› flekilde yeniden
düzenlenir. Bu ifllemler sonucunda herhangi bir flerefiye veya negatif flerefiye hesaplanmaz. ‹fltirak tutar› ile sat›n al›nan
flirket’in sermayesindeki pay› nispetindeki tutar›n netlefltirmesi sonucu oluflan fark do¤rudan özsermaye içerisinde “ortak
kontrol alt›ndaki iflletme birleflmeleri etkisi” olarak muhasebelefltirilir.

Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü
Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden paraya çevrilemeyece¤i durumlarda, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na
bak›l›r. Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er, paraya çevrilebilecek tutar› aflt›¤›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri gelir tablosunda
yans›t›l›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl fiyat› ve kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r. Kullan›m de¤eri, bir
varl›¤›n kullan›m›ndan ve ekonomik ömrü sonunda sat›lmas›ndan elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit ak›mlar›n›n
flimdiki de¤erini, net sat›fl fiyat› ise sat›fl has›lat›ndan sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra kalan tutar› yans›tmaktad›r. Paraya
çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir k›ymet için, belirlenemiyorsa k›ymetin dahil oldu¤u nakit ak›m› sa¤layan grup
için tahmin edilir. Geçmifl y›llarda ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük de¤erde bir karfl›l›k
ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yans›t›l›r. Bilançoda yeniden de¤erlenmifl tutar›yla
tafl›nan arsa, arazi ve makine ekipman içinse de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›, öz kaynaklarda tafl›nan yeniden de¤erleme fonu
tükenene kadar bu fon tutar›n› azaltacak flekilde, aflan tutar için ise gelir tablosuna kaydedilerek ayr›l›r.

Finansal Kiralama ‹fllemleri
Grup, finansal kiralama yoluyla edinmifl oldu¤u sabit k›ymetleri, konsolide bilançoda kira bafllang›ç tarihindeki rayiç de¤eri
ya da daha düflükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü de¤eri üzerinden yans›tmaktad›r (konsolide
mali tablolarda ilgili maddi varl›k kalemlerine dahil edilmifltir). Minimum kira ödemelerinin bugünkü de¤eri hesaplan›rken,
finansal kiralama iflleminde geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o de¤er, aksi takdirde, borçlanma faiz oran›
iskonto faktörü olarak kullan›lmaktad›r. Finansal kiralama ifllemine konu olan sabit k›ymetin ilk edinilme aflamas›nda katlan›lan
masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama iflleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu
olarak ayr›flt›r›lm›flt›r. Faiz giderleri, sabit faiz oran› üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesaplar›na dahil edilmifltir.

Grup, her bir finansal kiralama anlaflmas› için nominal de¤erlerle sat›n alma opsiyonuna sahiptir.

Ticari Borçlar
Ticari borçlar mal ve hizmet al›m› ile ilgili ileride do¤acak faturalanm›fl ya da faturalanmam›fl tutarlar›n rayiç de¤erlerini temsil
eden indirgenmifl maliyet bedeliyle kay›tlarda yer almaktad›r. Hammadde ve yard›mc› malzeme al›mlar›ndan kaynaklananlar
d›fl›nda kalan ticari borçlar›n ortalama ödeme süresi 33 gündür (2006 – 33 gündür). ‹ndirgeme oran› olarak YTL bazl›
borçlar için %21 (2006 - %29), döviz bazl› borçlar için Libor oran› kullan›lm›flt›r.

Ticari borçlar›n önemli bir k›sm› hammadde ve yard›mc› malzeme al›mlar›ndan kaynaklanmakta olup; hammadde ve
yard›mc› malzeme al›mlar›ndan kaynaklanan ve faiz içeren yabanc› para bazl› ticari borçlar›n ortalama ödeme süresi 180
- 360 gün ve bu borçlara uygulanan a¤›rl›kl› ortalama faiz oranlar› % 4,30 - % 6,28 aral›¤›ndad›r.
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‹leri tarihli verilen borç senetleri de indirgenmifl net de¤eri ile de¤erlenmifl olup, ortalama ödeme vadesi  YTL borç senetlerinde
31 - 120 gün ve ABD $ borç senetlerinde 91 - 121 gündür.

Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar
i) Karfl›l›klar
Karfl›l›klar ancak ve ancak bir iflletmenin geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da
yap›sal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kmas› olas›l›¤› mevcutsa
ve gerçekleflecek yükümlülü¤ün miktar› güvenilir bir flekilde tahmin edilebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman
içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar paran›n zaman de¤erini (ve uygun ise yükümlülü¤e özel riskleri) yans›tan
cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oran› ile gelecekteki nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktad›r.
‹skonto metodu kullan›ld›¤›nda, zaman dilimini yans›tan provizyondaki art›fl, faiz gideri olarak dikkate al›n›r.

ii) fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar
fiarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k tafl›m›yor ise mali tablolarda yans›t›lmay›p
dipnotlarda aç›klanmaktad›r. fiarta ba¤l› varl›klar ise mali tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek
oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

Kurum Kazanc› üzerinden Hesaplanan Vergiler
Vergi karfl›l›¤›, dönem kar› dikkate al›narak hesaplanm›fl ve hesaplamada ertelenmifl vergi göz önünde bulundurulmufltur.
Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülü¤ü metodu dikkate al›narak hesaplanm›flt›r. Ertelenmifl vergi aktif ve pasiflerin mali
tablolarda yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi baz› aras›ndaki geçici farklar›n vergi etkisi dikkate al›narak yans›t›lmaktad›r.
Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ünün hesaplanmas›nda Grup’un bu geçici farklar› kullanabilece¤ini düflündü¤ü
tarihlerde geçerli olacak vergi oranlar› kullan›lmaktad›r. Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü, aktif ve pasif kalemlerin
vergi ve defter de¤erleri aras›ndaki farklardan do¤an vergi etkilerinden (gelecekte indirilebilecek veya vergilendirilebilir geçici
farklar) oluflmaktad›r. Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü zamanlama farklar›n›n kullan›labilece¤i düflünülen zamana
bak›lmaks›z›n kay›tlara al›nmaktad›r. Ertelenmifl vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü iskontoya tabi de¤ildir ve bilançoda duran
varl›klar veya uzun vadeli borçlar›n alt›nda yer almaktad›r.

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
(a) Tan›mlanan Fayda Plan› :
Grup, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü
davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.

Grup, mali tablolarda yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Grup’un personel hizmet
süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤› deneyimlerini baz alarak
hesaplam›fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kay›plar
konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.

(b) Tan›mlanan Katk› Plan› :
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket’in, bu primleri ödedi¤i sürece
baflka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.

Az›nl›k Paylar›
Az›nl›k paylar›, ba¤l› ortakl›klar›n edinilmesinde, ilgili ortakl›¤›n tespit edilebilir aktif ve pasiflerinin rayiç de¤erleri üzerinden
oransal olarak hesaplan›r. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›¤›n öz sermaye toplam› tutar› eksi (negatif) de¤ere düflmüfl ise,
az›nl›¤› ba¤lay›c› bir yükümlülü¤ün oldu¤u ve az›nl›¤›n bu yükümlülü¤ün içerdi¤i zarar› ödeyebilece¤i durumlar d›fl›nda, söz
konusu zararlardan öz kaynaklar içerisindeki az›nl›¤a iliflkin paylar konsolide edilen ortakl›¤a ait olmakta ve az›nl›klardan
alacaklar olarak yans›t›lmaktad›r. ‹lgili ba¤l› ortakl›k daha sonraki dönemde “kar” raporlar ise söz konusu karlardan, daha
önce ortakl›¤a yans›t›lan zararlar karfl›lanana kadar az›nl›k paylar› hesaplanmamaktad›r.
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Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi
Gelirler, faaliyetlerinden dolay› Grup’a ekonomik getiri sa¤lanmas› olas›l›¤› oldu¤u ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin
mümkün oldu¤u zaman muhasebelefltirilir. Sat›fllar ise, mal›n teslimat›n› veya hizmetin verilmesini ve müflteri taraf›ndan
kabulünü müteakip, sat›lan mallar›n fatura tutar›ndan sat›flla ilgili vergiler, iade ve iskontolar düflüldükten sonra muhasebelefltirilir.

Borçlanma Giderleri
Borçlanma giderleri olufltu¤u tarihte giderlefltirilir.

Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve Kay›ttan Ç›kar›lmas›
Grup, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal enstrüman›n sözleflmesine taraf oldu¤u takdirde
bilançosuna yans›tmaktad›r. Grup finansal aktifi veya finansal aktifin bir k›sm›n› sadece ve sadece söz konusu varl›klar›n konu
oldu¤u sözleflmeden do¤an haklar› üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r. Grup finansal pasifi sadece
ve sadece sözleflmede tan›mlanan yükümlülü¤ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman afl›m›na u¤rar ise kay›ttan ç›kart›r.

Finansal Araçlar
Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlar›n›
artt›ran anlaflmalard›r.

Finansal varl›klar:
• nakit,
• baflka bir iflletmeden nakit veya bir baflka finansal varl›k almay› öngören sözleflmeye dayal› hak,
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›, iflletmenin lehinde olacak flekilde, karfl›l›kl› olarak de¤ifltirmesini öngören
   sözleflmeye dayal› hak ya da,
• bir baflka iflletmenin sermaye araçlar›d›r.

Sözleflmeye dayal› finansal yükümlülükler:
• baflka bir iflletmeye nakit veya bir baflka finansal varl›k vermeyi öngören, veya
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›, iflletmenin aleyhinde olacak flekilde karfl›l›kl› olarak de¤ifltirmesini öngören
  sözleflmeye dayal› yükümlülüklerdir.

Bir öz sermaye arac› bir flirketin tüm finansal kaynaklar› ç›kar›ld›ktan sonra arta kalan fayday› ifade eden tüm anlaflmalard›r.

Grup’un, alacaklar d›fl›nda, vade sonuna kadar tutmak niyeti besledi¤i, sabit veya de¤iflken ödeme planl› ve sabit vadeli
menkul k›ymetler, vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar olarak adland›r›l›r.

Al›m-sat›m amaçl› tutulan bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük, fiyattaki veya arac›n›n kar marj›ndaki k›sa vadeli
hareketlerden, oluflacak kar amac› ile elde edilmifl varl›k veya yükümlülüktür. E¤er bir finansal varl›k k›sa vadeli kar yaratma
amac› ile yarat›lm›fl bir portföy içerisinde yer al›yor ise, ne amaçla elde edildi¤inden ba¤›ms›z olarak, al›m-sat›m amac› ile
tutulan bir finansal varl›k olarak s›n›fland›r›l›r. Finansal varl›k ve yükümlülüklerin türevleri efektif “hedging (riskten korunma)”
amaçl› olmad›¤› sürece al›m-sat›m amaçl› tutulan finansal varl›k veya finansal yükümlülük olarak s›n›fland›r›lmal›d›r.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar; (a) iflletme kaynakl› kredi ve alacaklar, (b) vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
veya (c) al›m-sat›m amaçl› tutulan finansal varl›klar, d›fl›ndaki finansal varl›klard›r.

Bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varl›k için) ve ele geçen (finansal yükümlülük için) rayiç
de¤er olan ifllem maliyetleri üzerine varsa ifllem masraflar› da eklenerek hesaplan›r.

‹lk kayd› müteakip, finansal varl›klar, varl›k olan finansal türevler dahil olmak üzere, rayiç de¤erinden sat›fl durumunda ortaya
ç›kacak ifllem maliyetleri düflülmeksizin de¤erlenir. Bunlar haricinde afla¤›daki kategorilere giren finansal varl›klar (sabit
vadeli olanlar iskonto edilmifl maliyetinden) etkin faiz metodu ile hesaplanan maliyetlerinden kayda al›n›r:

• Grup’un sahip oldu¤u ve al›m sat›m amac› ile tutulmayan krediler ve alacaklar,
• vadesine kadar elde tutulan yat›r›mlar ve
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• herhangi bir pazarda belirlenmemifl ve pazar fiyat› olmayan ve rayiç de¤eri ölçülemeyen finansal varl›klar.

‹lk kayd› müteakip, tüm finansal yükümlülükler, al›m sat›m amaçl› tutulan yükümlülükler hariç, etkin faiz metodu ile hesaplanan
maliyetlerinden kayda al›n›r.

Rayiç de¤erleri tahmin edilebilir finansal araçlar›n, rayiç de¤erlerinin tahmini için afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar kullan›lm›flt›r:

Finansal Varl›klar
Parasal varl›klar rayiç de¤erleri tafl›d›klar› de¤ere yaklaflan varl›klard›r. Bu varl›klar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda
yer al›p nakit ve nakit benzeri de¤erleri, bunlar›n üzerindeki faiz tahakkuklar› ve di¤er k›sa vadeli finansal varl›klar› içermektedir
ve k›sa vadeli olmalar›ndan dolay›, rayiç de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir. Alacaklar›n reeskont
karfl›l›¤› ve flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki tafl›nan de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir.

Finansal Yükümlülükler
Parasal yükümlülükler rayiç de¤erleri tafl›d›klar› de¤ere yaklaflan yükümlülüklerdir. Ticari borçlar›n ve di¤er parasal
yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yaklaflt›¤› düflünülmektedir. Banka kredileri,
iskonto edilmifl maliyet ile ifade edilir ve ifllem maliyetleri kredilerin ilk kay›t de¤erlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iflen
piyasa koflullar› dikkate al›narak güncellendi¤i için kredilerin rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düflünülmektedir.
Reeskont karfl›l›¤› düflüldükten sonra kalan ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.

Yabanc› Para Cinsinden ‹fllemler
Grup yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri kullan›lan para birimine çevirirken ifllem tarihinde geçerli olan
ilgili kurlar› esas almaktad›r. Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin kullan›lan para birimine çevrilmesinden veya parasal
kalemlerin ifade edilmesinden do¤an kur fark› gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna finansman giderleri alt›nda,
“Çevrim Kar / Zarar›” olarak yans›t›lmaktad›r.

Hisse Bafl›na Kar
Mali tablolarda sunumu aç›s›ndan, hisse bafl›na kar, net kar›n dönem boyunca dolafl›mda bulunan hisse adedinin a¤›rl›kl›
ortalamas›na bölünmesi ile hesaplanm›flt›r. Dönem boyunca dolafl›mda bulunan hisse adedinin a¤›rl›kl› ortalamas› kaynaklarda
bir art›fl yaratmadan bas›lan hisseler göz önünde bulundurularak hesaplanm›flt›r. Bununla birlikte, yasal kay›tlar aç›s›ndan,
hisse bafl›na kar›n hesaplanmas› yerel mevzuat ve kanunlara tabidir.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakk›nda ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (tashih gerektiren olaylar)
konsolide mali tablolarda yans›t›lmaktad›r. Tashih gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda
aç›klanmaktad›r.

Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak
raporlan›r.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup’un boru üretim ve sat›fl, mühendislik faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit ak›mlar›n› gösterir.

Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve
elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.

Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.

Nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve orijinal vadesi 3 aydan
k›sa olan vadeli mevduat› içermektedir.41



4. HAZIR DE⁄ERLER

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Kasa 4.932 10.980
Banka

- vadesiz mevduat 6.786.945 1.610.470
- vadeli mevduat 37.908.950 6.256.081
- repo sözleflmeleri - 420.000

Di¤er haz›r de¤erler - 722.512

44.700.827 9.020.043

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 1.088.000 YTL vadeli mevduat bulunmaktad›r. Vadeli YTL mevduat›n efektif ortalama faiz
oran› y›ll›k % 18,50 ve vadesi 3 gündür (31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle toplam 320.000 YTL vadeli mevduatlar›n faiz oran›
% 17 ve % 20 ve vadeleri 6 gündür). 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam 29.718.628 ABD $ ve 1.290.881 Euro vadeli
döviz mevduatlar›n efektif a¤›rl›kl› ortalama faiz oran› ise y›ll›k USD % 5,40 - % 5,75, Euro % 3,58  - % 3,80  ve vadesi 3
gündür (31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle toplam 3.992.650 ABD $ vadeli döviz mevduatlar›n›n faiz oran› % 4,00 ve % 5,20
ve vadesi 6 gündür).

Di¤er haz›r de¤erler vadesi  31 Aral›k 2006 ve öncesi tahsildeki çekleri içermektedir. (31 Aral›k 2007 – Yoktur)

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle haz›r de¤erlerin YTL hariç para birimi detay› afla¤›da belirtildi¤i gibidir :

   31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz cinsi Döviz Tutar› YTL Tutar› Döviz Tutar› YTL Tutar›

ABD $ 29.728.107 34.624.327 4.352.520 6.117.902
EUR 3.237.056 5.536.013 233.930 433.121

5. MENKUL KIYMETLER, net
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

6. F‹NANSAL BORÇLAR, net
a) K›sa vadeli finansal borçlar

             31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz Cinsi Döviz YTL Faiz Oran› Döviz YTL Faiz Oran›

Tutar› Karfl›l›¤› (%) Tutar› Karfl›l›¤› (%)

ABD $ 1.880.844 2.190.619 6,01 4.000.000 5.622.400 6,04
EUR 5.806.604 9.930.455 4,69 8.331.823 15.426.370 4,74-5,70
YTL - 10.397.519 16,00 - 12.812.469 16,00

22.518.593 33.861.239

YTL bazl› k›sa vadeli finansal borçlar›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 75.091 YTL ve 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 62.257
YTL tutar›ndaki k›sm› Grup’un kredi kartlar› borçlar›ndan oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Grup’un k›sa vadeli borçlar›n›n tamam› teminats›z finansal borçtur.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle KONSOL‹DE
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))
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b) Uzun vadeli finansal borçlar

             31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz Cinsi Döviz YTL Faiz Oran› Döviz YTL Faiz Oran›

Tutar› Karfl›l›¤› (%) Tutar› Karfl›l›¤› (%)

ABD $ 18.926.065 22.043.188 6,51 10.186.615 14.318.306 6,77-7,43
EUR 18.438.267 31.533.124 4,58-5,47 19.599.828 36.289.081 4,58-5,47

Eksi: Uzun vadeli finansal
borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (5.578.778) (23.047.128)

47.997.534 27.560.259

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup’un 9.147.448 YTL tutar›ndaki uzun vadeli finansal borçlar› teminatl› ve  geriye kalan
38.850.086 YTL tutar›ndaki k›s›m teminats›z finansal borçtur. (31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Grup’un 901.337 YTL tutar›ndaki
uzun vadeli finansal borçlar› teminatl› ve  geriye kalan 26.658.922 YTL tutar›ndaki k›s›m teminats›z finansal borçtur.)

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Grup’un uzun vadeli finansal borçlar›n›n geri ödeme plan› afla¤›daki
gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

2008 - 7.675.672
2009 12.057.982 7.374.126
2010 11.918.868 7.245.363
2011 10.431.770 5.265.098
2012 5.893.014 -
2013 2.565.300 -
2014 2.565.300 -
2015 2.565.300 -

47.997.534 27.560.259

7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR, net
a) Ticari Alacaklar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ticari alacaklar 84.661.054 60.419.930
Vadeli çekler ve alacak senetleri 20.529.112 44.085.502
fiüpheli alacaklar 4.884.736 5.255.392

110.074.902 109.760.824

Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (4.884.736) (5.255.392)

105.190.166 104.505.432
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fiüpheli ticari alacak karfl›l›¤›n›n 31 Aral›k tarihlerinde sona eren on iki ayl›k dönemler içindeki hareketleri afla¤›daki gibidir:

1 Ocak-31 Aral›k 2007 1 Ocak-31 Aral›k 2006

Aç›l›fl bakiyesi 5.255.392 355.167
Yabanc› para çevrim farklar› (900.700) 16.887
Dönem içinde ayr›lan karl›l›k 530.044 5.135.168
Tahsilatlar - (251.830)

Kapan›fl bakiyesi 4.884.736 5.255.392

Yeniden yap›land›r›lmam›fl olmas› halinde vadesi geçmifl veya flüpheli hale gelmifl olabilecek, yeniden yap›land›r›lan ticari
alacaklar›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle defter de¤eri 1.595.230 YTL’dir. (2006 - 800.000 YTL’dir.)

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ticari alacaklar›n 4.888.878 YTL tutar›ndaki k›sm›n›n vadesi geçmifl oldu¤u halde, bu alacaklara
iliflkin karfl›l›k ayr›lmam›flt›r. Bahse konu ticari alacaklar›n yaflland›rmas› afla¤›daki gibidir.

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

6 aya kadar 3.826.610 -
6 ila 12 ay aras› 1.062.268 -

4.888.878 -

Ticari alacaklar›n YTL hariç para biriminin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

   31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz cinsi Döviz Tutar› YTL Tutar› Döviz Tutar› YTL Tutar›

ABD $ 4.879.981 5.683.714 21.134.453 29.706.587
EUR 23.350.277 39.933.645 11.080.083 20.514.774

Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari alaca¤› bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

b) Ticari Borçlar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ticari borçlar 192.223.908 143.998.957
Borç senetleri 39.356.591 15.434.560

231.580.499 159.433.517
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Ticari borçlar›n YTL hariç para birimine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir :

   31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz cinsi Döviz Tutar› YTL Tutar› Döviz Tutar› YTL Tutar›

ABD $ 138.520.478 161.334.800 87.807.524 123.422.256
EUR 11.366.417 19.438.847 4.073.410 7.541.919

Ticari borçlar›n 48.119.025 YTL tutar›ndaki k›sm› (33.164.655 ABD $ ve 5.550.317 Euro) faiz içermekte olup a¤›rl›kl›
ortalama faiz oran› ABD$ için % 6, Euro için % 5 ve ortalama vadesi 360 gündür. (31 Aral›k 2006: 24.134.088 ABD $
faiz oran› %5, 360 gün). Ticari borçlar›n 118.274.213 YTL tutar›ndaki k›sm› (101.549.080 ABD $)’na uygulanan a¤›rl›kl›
ortalama faiz oran› ise % 5 olup ortalama vadesi 180 - 360 gündür. (31 Aral›k 2006: 66.543.059 ABD $ ve faiz oran› %5,9
180 gün).

Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli ticari borcu bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle k›sa ve uzun vadeli finansal kiralama alacaklar› bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

Finansal kiralama yoluyla edinilmifl maddi duran varl›klar bilançoda makine ve teçhizat içerisinde sunulmaktad›r. 31 Aral›k
2007 tarihi itibariyle söz konusu maddi duran varl›klar›n net defter de¤eri 1.787.899 YTL’dir (31 Aral›k 2006 - 2.047.533 YTL).

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle finansal kiralama sözleflmelerine iliflkin 1.270.248 YTL (31 Aral›k 2006 - 400.610 YTL)
tutar›nda k›sa vadeli yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle finansal kiralama sözleflmelerine iliflkin 531.114 YTL uzun vadeli finansal kiralama yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006 - 717.570 YTL).

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA ‹LG‹L‹ BAK‹YELER VE ‹fiLEMLER
a) ‹liflkili Taraflardan Alacaklar, net

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Borusan ‹stikbal Ticaret T.A.fi. (‹stikbal) 16.110.782 19.028.525
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.fi. (Borçelik) 609.518 180.888
Di¤er 382.151 824.953

Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (744.897) (988.744)
Eksi: Kazan›lmam›fl faiz geliri karfl›l›¤› (343.405) (210.983)

16.014.149 18.834.639

‹liflkili taraflardan k›sa vadeli flüpheli ticari alacak karfl›l›¤› hareketleri:

1 Ocak - 31 Aral›k 2007 1 Ocak - 31 Aral›k 2006

Aç›kl›k bakiyesi 988.744 303.247
Yabanc› para çevrim farklar› (169.457) 14.419
Dönem içinde ayr›lan karl›l›k - 671.078
Tahsilatlar (74.390) -

Kapan›fl bakiyesi 744.897 988.74445



BORUSAN MANNESMANN BORU SANAY‹
ve T‹CARET A.fi. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle KONSOL‹DE
MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim-Yeni Türk Liras› (Not 2))

‹liflkili taraflardan alacaklar›n YTL hariç para birimi da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

   31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz cinsi Döviz Tutar› YTL Tutar› Döviz Tutar› YTL Tutar›

ABD $ 5.839.225 6.800.945 3.592.628 5.049.798
EUR 1.930.092 3.300.843 4.955.035 9.174.248
GBP 2.237.280 5.264.097 2.101.354 5.793.223

‹liflkili taraflardan uzun vadeli ticari alacak 3.396.343 YTL.’dir. Bu alacak Borusan Mannesmann Espana S.A. alacaklar›ndan
oluflmaktad›r (2006 - Yoktur.).

b) ‹liflkili Kurulufllara Borçlar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ticari Borçlar
Borusan Lojistik Da¤›t›m Depolama Tafl›mac›l›k ve Ticaret A.fi. 
(Borusan Lojistik) 1.973.047 1.510.815
‹stikbal 3.299.211 -
Borusan Holding A.fi. (Borusan Holding) 141.081 45.636
Di¤er 269.957 872.435

Eksi: Gerçekleflmemifl faiz gideri karfl›l›¤› (143.141) (67.396)

Ortaklara Borçlar
Halka Aç›k 16.272 11.702

Di¤er
‹stikbal(*) 6.237.694 6.299.000
Borusan Mannesmann Boru Yat›r›m Holding A.fi. (BMBYH) 1.063.167 -

12.857.288 8.672.192

(*) 31 Aral›k 2007 itibariyle Borusan ‹stikbal’e olan borçlar, faiz oran› 15-16 % olan ticari olmayan borçlard›r.

‹liflkili taraflara borçlar›n YTL hariç para birimi da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

   31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
  Döviz Cinsi Döviz Tutar› YTL Tutar›  Döviz Tutar› YTL Tutar›

ABD $ 25.961 30.238 132.719 186.550
EUR 389.150 665.525 - -
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c) ‹liflkili Taraflarla ‹fllemler

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak-31 Aral›k 2006

Ürün al›mlar›
Borçelik 6.211.890 3.016.141
Kerim Çelik Ticaret Mamülleri ‹malat ve Ticaret A.fi (Kerim Çelik) - 1.163.300

6.211.890 4.179.441

Hizmet al›mlar›
Borusan Lojistik 39.559.406 53.029.455
Borusan Holding 2.341.620 2.293.159
‹stikbal 842.914 1.188.321
Borusan Birlik Dan›flmanl›k 812.970 690.850
Borusan Güç Sistemleri 100.403 194.865
Di¤er 984.464 415.027

44.641.777 57.811.677

Faiz ve vade fark› gelirleri
BMBYH 26.870 10.313

26.870 10.313

Faiz ve vade fark› giderleri
Borusan Holding - 528.475
Di¤er - 19.212

- 547.687

Ürün sat›fllar›
‹stikbal 145.494.489 166.729.813
Borçelik 8.708.257 3.984.374
Tasfiye Halinde ‹mpa Bursa ‹nflaat Malzemeleri Pazarlama A.fi (‹mpa) - 6.182.199
Tasfiye Halinde Borusan Akdeniz ‹nflaat Malzemeleri Paz. A.fi (Akdeniz) - 2.135.563
Tasfiye Halinde Borusan Ankara ‹nflaat Malzemeleri Paz. A.fi (Ankara) - 1.700.255
Tasfiye Halinde Kerim Boru Ticaret ve  Pazarlama A.fi (Kerim Boru) - 1.066.242
Tasfiye Halinde Samsun Çelik Ticaret A.fi (Samsun Çelik) - 469.912
Di¤er 580.449 2.467.897

154.783.195 184.736.255

Üst Yönetim Kadrosuna Yap›lan Ödemeler
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve menfaatler toplam› 2.815.814 YTL (31 Aral›k
2006 – 2.168.471 YTL)’dir.
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10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER, net
a) Di¤er Alacaklar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Vergi dairesinden alacaklar 3.741.956 3.033.752
Personelden alacaklar 228.670 279.323

3.970.626 3.313.075

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle cari olmayan di¤er alacaklar bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

b) Di¤er Yükümlülükler

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Maafl ve sosyal sigortalar dahil ödenecek di¤er vergiler 3.256.677 2.668.891
Personele borçlar 1.111.567 848.542
Ertelenmifl gelirler 1.290 2.100
Di¤er 81.735 21.889

4.451.269 3.541.422

c) Di¤er Finansal Yükümlülükler
fiirket’in bilanço tarihi itibariyle boru sat›fl› ile ilgili alacaklardan kaynaklanan 47.800.000 Euro tutar›nda yurt d›fl›ndan alaca¤›
bulunmaktad›r. fiirket bu ifllem ile ilgili kur de¤iflimlerinden (Eur/USD) korunmak için afla¤›daki vadeli döviz (forward) ifllemini
gerçeklefltirmifl bulunmaktad›r.

Dönem sonunda forward anlaflmalar›n›n de¤erlemesinden kaynaklanan 429.195 YTL tutar›ndaki gider tahakkuku, ekli
mali tablolarda nakit ak›m korunma rezervi olarak öz sermaye hesab›na ilave edilmifltir.

Bilanço tarihi itibariyle, fiirket’in taahhüt etti¤i ödenmemifl vadeli döviz sözleflmelerinin detaylar› afla¤›daki gibidir;

11. CANLI VARLIKLAR, net
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

ABD Dolar› al›m-
Euro sat›m
3-6 ay aras›

JPY al›m-
Euro sat›m
3-6 ay aras›

Ortalama kur
31 Aral›k 31 Aral›k

2007 2006

1,461 -

- 149,44

Al›m Tutar›
31 Aral›k 31 Aral›k

2007 2006

69.835.105 -

- 68.000.000

Sat›fl Tutar›
31 Aral›k 31 Aral›k

2007 2006

47.800.000 -

- 455.022

Makul De¤eri
31 Aral›k 31 Aral›k

2007 2006

(429.195) -

- (30.995)
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12. STOKLAR, net

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Hammadde ve malzeme stoklar› 61.194.690 52.603.282
Yar› mamul stoklar› 14.537.767 12.211.442
Mamul stoklar› 55.065.941 46.943.096
Ticari mal stoklar› 2.323.964 3.353.029
Verilen siparifl avanslar› 1.988.412 6.560.573
Yoldaki mallar 29.469.220 22.732.491

164.579.994 144.403.913

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NDEN ALACAKLAR VE HAKED‹fi BEDELLER‹, net
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle kullan›lan ertelenmifl vergi oran› % 20’ dir. Söz konusu dönemlerde
ertelenmifl vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan ertelenmifl vergi alaca¤› /
(yükümlülü¤ü) da¤›l›m› afla¤›dad›r :

Kümülatif Ertelenmifl Vergi
Geçici Farklar Alaca¤›/(Yükümlülü¤ü)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Mali tablolara tafl›nan tutar ve vergi mevzuat›na
    göre rapor edilmifl
- sabit k›ymet tutarlar› aras›ndaki fark (44.311.084) (66.727.474) (11.085.708) (16.285.571)
- stok tutarlar› aras›ndaki fark 12.620.155 3.483.915 2.524.031 696.783
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 15.038.559 14.102.722 3.007.712 2.820.544
Ticari alacaklar›n zamanlama fark› 2.318.060 2.289.829 463.612 457.966
Ticari borçlar›n zamanlama fark› (1.516.489) (633.447) (303.298) (126.689)
Di¤er karfl›l›klar ve tahakkuklar 1.942.468 5.329.332 723.569 1.603.753

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü. net (13.908.331) (42.155.123) (4.670.082) (10.833.214)

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle konsolide bilançoda yans›t›lan ertelenmifl vergiler afla¤›da sunulmufltur:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Ertelenmifl vergi alaca¤› 879.191 1.175.756
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü (5.549.273) (12.008.970)

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü, net (4.670.082) (10.833.214)
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31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006  tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hareketi
afla¤›dad›r:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

1 Ocak bakiyesi (10.833.214) (8.298.159)
Ertelenmifl vergi oran›n›n de¤ifliminden kaynaklanan
sabit k›ymet yeniden de¤erleme fonundaki de¤iflim - 5.604.428
Ertelenmifl vergi oran›n›n de¤ifliminden kaynaklanan
ve gelir tablosu ile iliflkilendirilen de¤iflim - (2.946.986)
Arazilerin etkisi - (2.807.254)
Yabanc› para çevrim farklar› 819.421 1.319.930
Gelir tablosuna yans›t›lan 5.343.711 (3.705.173)

(4.670.082) (10.833.214)

Konsolidasyona dahil olan her bir flirket ayr› bir tüzel kiflilik oldu¤u için, ilgili ertelenmifl vergi alaca¤›/(yükümlülü¤ü) birbiriyle
netlefltirilmez. Konsolide edilen flirketlerin ertelenmifl vergi alaca¤› afla¤›da gösterilmifltir:

     31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Ertelenmifl Ertelenmifl Vergi Ertelenmifl Vergi Ertelenmifl Vergi

Vergi Alaca¤› Yükümlülü¤ü Alaca¤› Yükümlülü¤ü

Borusan Mühendislik ‹nflaat ve
   Sanayi Makinalar› ‹malat A.fi. 155.622 - 14.233 -
Borusan Mannesmann Vobarno
   Tubi SPA 723.569 - 1.161.523

� 879.191 - 1.175.756 -

15. D‹⁄ER CAR‹/DÖNEN VARLIKLAR VE CAR‹ OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR
a) Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

‹ndirilebilir KDV 3.634.030 12.250.821
Peflin ödenen giderler 3.384.568 3.296.071
Verilen avanslar 753.934 956.042
Peflin ödenen vergi ve fonlar - 2.714
Di¤er - 437.675

7.772.532 16.943.323

b) Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 182.655 YTL (31 Aral›k 2006 - 354.018 YTL) tutar›nda di¤er cari olmayan/duran
varl›klar› bulunmaktad›r.
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16. F‹NANSAL VARLIKLAR, net

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006
Tutar Pay Oran›(%) Tutar Pay Oran› (%)

Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Borçelik 18.241.378 10,7 22.014.322 10,2
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yay›nc›l›k A.fi.
(Kültür) 460.132 16,7 184.152 16,7
Lojistik 2.658 3,1 3.208 3,1
Di¤er 13.722 6.611

18.717.890 22.208.293

17. POZ‹T‹F fiEREF‹YE, net
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER, net
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

19. MADD‹ DURAN VARLIKLAR, net
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemi içinde maddi duran varl›k ve ilgili birikmifl
amortismanlara iliflkin hareket tablolar› afla¤›daki gibidir :

1 Ocak Yabanc› para Girifller Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k
2007 Çevrim Farklar› 2007

Maliyet
Arazi 77.127.688 (13.219.517) - (2.631.267) - 61.276.904
Yeralt› ve yerüstü düzenleri ve 
özel maliyetleri 3.503.500 (600.450) 678.842 - 141.870 3.723.762
Binalar 59.169.802 (8.780.477) 628.530 (27.942) 7.307.197 58.297.110
Makina ve teçhizat 89.381.580 (24.723.294) 2.021.309 (206.514) 31.772.256 98.245.337
Tafl›t araçlar› 4.101.146 (678.972) 163.368 (261.653) 359.397 3.683.286
Demirbafllar 11.254.209 (1.904.793) 66.355 (5.349) 1.537.973 10.948.395
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 23.188.505 (3.974.183) 36.440.065 (922.423) (41.118.693) 13.613.271

267.726.430 (53.881.686) 39.998.469 (4.055.148) - 249.788.065

Eksi : Birikmifl Amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri ve
özel maliyetleri 2.125.037 (364.202) 108.506 - - 1.869.341
Binalar 5.264.720 (744.675) 1.314.312 - - 5.834.357
Makina ve teçhizat 11.215.317 (11.925.765) 7.269.899 (1.859) - 6.557.592
Tafl›t araçlar› 3.424.943 (570.847) 274.385 (180.998) - 2.947.483
Demirbafllar 9.495.673 (1.627.424) 578.627 (267) - 8.446.609

31.525.690 (15.232.913) 9.545.729 (183.124) - 25.655.382

Net defter de¤eri 236.200.740 (38.648.773) 30.542.740 (3.872.024) - 224.132.683
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1 Ocak Yabanc› para Girifller Ç›k›fllar Transferler 31 Aral›k
2006 Çevrim Farklar› 2006

Maliyet 
Arazi 66.212.329 3.148.268 - - 7.767.091 77.127.688
Yeralt› ve yerüstü düzenleri ve
özel maliyetleri 2.762.545 131.354 - (17.328) 626.929 3.503.500
Binalar 52.047.941 3.940.967 40.101 - 3.140.793 59.169.802
Makina ve teçhizat 77.481.387 4.489.306 1.411.944 (957.819) 6.956.762 89.381.580
Tafl›t araçlar› 3.888.497 221.044 - (58.205) 49.810 4.101.146
Demirbafllar 9.872.852 490.052 59.270 (23.538) 855.573 11.254.209
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 3.003.394 165.339 39.722.393 - (19.702.621) 23.188.505

215.268.945 12.586.330 41.233.708 (1.056.890) (305.663) 267.726.430

Eksi : Birikmifl Amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri ve
özel maliyetleri 1.982.702 94.273 65.390 (17.328) - 2.125.037
Binalar 2.804.117 270.514 2.190.089 - - 5.264.720
Makina ve teçhizat 3.016.466 317.830 8.103.943 (222.922) - 11.215.317
Tafl›t araçlar› 2.982.533 152.600 344.730 (57.579) 2.659 3.424.943
Demirbafllar 8.543.504 414.051 559.355 (21.237) - 9.495.673

19.329.322 1.249.268 11.263.507 (319.066) 2.659 31.525.690

Net defter de¤eri 195.939.623 11.337.062 29.970.201 (737.824) (308.322) 236.200.740

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yeniden de¤erleme fonu hareketi afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

1 Ocak 85.580.077 87.422.603
Varl›klar›n yeniden de¤erlenmifl de¤erleri ile ilk günkü
de¤erleri üzerinden hesaplanan ve UMS 16'ya uygun
olarak yeniden hesaplanan yeniden de¤erleme yedeklerinin
da¤›t›lmam›fl karlara aktar›lan dönem amortismanlar›
aras›ndaki fark (ertelenmifl vergi netlenmifl olarak) (3.249.386) (4.534.981)
Yeniden de¤erleme fonundan ç›k›fllar (1.265.716) (104.720)
Arazilerin ertelenmifl vergi etkisi - (2.807.254)
Ertelenmifl vergi oran›ndaki de¤iflimden kaynaklanan
yeniden de¤erleme fonundaki de¤iflim - 5.604.429

81.064.975 85.580.077
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR, net

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Maliyet:
1 Ocak’taki maliyetler 3.749.569 3.205.343
Yabanc› para çevrim farklar› (820.646) 230.718
Girifller 363.772 116.798
Transfer (yap›lmakta olan yat›r›mlardan) 95.933 198.423
Ç›k›fllar - (1.173)

31 Aral›k’taki maliyetler 3.388.628 3.749.569

Eksi: Birikmifl ‹tfa Paylar›:
1 Ocak’taki birikmifl itfa paylar› 2.369.476 1.691.401
Yabanc› para çevrim farklar› (500.225) 150.070
Cari dönem itfa pay› 627.200 529.718
Ç›k›fllar - (1.712)

31 Aral›k’taki birikmifl itfa paylar› 2.496.451 2.369.477

Net defter de¤eri 892.177 1.380.092

21. ALINAN AVANSLAR
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup’un sonraki dönemlerde yapaca¤› sat›fllar için müflterilerden alm›fl oldu¤u  161.492
YTL (31 Aral›k 2006 - 3.741.702 YTL) tutar›nda avans bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli al›nan avans yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

23. BORÇ KARfiILIKLARI
a) K›sa vadeli borç karfl›l›klar›

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Cari vergi karfl›l›¤› 2.266.825 1.526.635
‹hracat gider karfl›l›¤› 3.911.434 3.170.591
Prim tahakkuklar› 1.599.130 1.380.000
Maliyet gider karfl›¤› 320.157 249.935
Di¤er 1.291.162 1.213.923

9.388.708 7.541.085
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31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle ödenecek cari dönem yasal gelir vergisi afla¤›da özetlenmifltir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Konsolide gelir tablosuna göre ayr›lm›fl vergi karfl›l›¤›
- cari y›la ait yasal vergi 11.467.225 13.025.140
- peflin ödenen vergiler (8.877.341) (11.280.108)
- yabanc› para çevrim fark› (323.059) (218.397)

2.266.825 1.526.635

b) Uzun vadeli borç karfl›l›klar› (K›dem tazminat› karfl›l›¤›)
Türk ‹fl Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmufl olan ve Grup’la iliflkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet y›l›n›
(kad›nlarda 20) dolduran ve emeklili¤ini kazanan, askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem tazminat› ödemekle
yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle,
2.030,19 YTL (31 Aral›k 2006 – 1.857 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

IAS 19’a göre Grup’un yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Grup, k›dem tazminat›
karfl›l›¤›n›, “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak, Grup’un geçmifl y›llardaki personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem
tazminat›na hak kazanma konular›ndaki deneyimlerini baz alarak hesaplam›fl ve mali tablolara yans›tm›flt›r. K›dem tazminat›
karfl›l›¤›, çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü de¤eri hesaplanarak ayr›l›r.
Buna ba¤l› olarak, 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan aktüer
varsay›mlar› afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

‹skonto oran› %5,71 %5.71
Emeklilik ihtimalini hesaplamak için kullan›lan oran %98,00 %98,00

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine iliflkin k›dem tazminat› karfl›l›klar›n›n hareketi
afla¤›da sunulmufltur:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

1 Ocak bakiyesi 16.962.458 16.139.169
Yabanc› para çevrim fark› (2.907.123) 118.714
Cari dönem karfl›l›¤› 5.029.184 3.882.208
Dönem içinde ödenen (1.715.400) (3.177.633)

Dönem sonu 17.369.119 16.962.458

24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemlerinde ana ortakl›k d›fl› paylar›n hareketi afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

1 Ocak bakiyesi 129.841 116.835
Yabanc› para çevrim farklar› (11.597) 10.472
Ana ortakl›k d›fl› kar 68.918 2.534

187.162 129.841
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25. SERMAYE
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle her biri 0,1 YKr nominal de¤erde 28.350.000.000 adet hisse bulunmaktad›r. 31 Aral›k 2007
tarihi itibariyle fiirket’in ödenmifl sermayesi A (toplam hisselerin %10’u) ve B grubu (toplam hisselerin %90’›) hisselerden
oluflmaktad›r. Ayr›ca fiirket’in oy hakk› olmayan 100 adet intifa senedi bulunmaktad›r.

A Grubu hisse senedine sahip olanlar›n sahip olduklar› haklar afla¤›daki gibidir :
- Yönetim kurulu üyelerinin yar›s›ndan bir fazlas› A grubu hisse senedi sahiplerinin gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilir.
- A grubu hisse senedi sahiplerinin Ola¤an ve Ola¤anüstü toplant›larda 5’er oy hakk› vard›r.

Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi - Ortak Yönetim Alt›ndaki ‹flletmeler
fiirket, 5 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA hisselerinin % 99’una sahip olan Borusan
Mannesmann Holding BV’ nin hisselerinin tamam›n› sat›n alm›flt›r.�

Sat›n al›nan ortak yönetim alt›ndaki bu ba¤l› ortakl›klar, menfaatlerin birlefltirilmesi yöntemiyle muhasebelefltirilmifltir.�
Dolay›s›yla, bu flirketlerin mali tablolar› konsolide mali tablolara geçmifli de kapsayacak flekilde, bu flirketler raporda sunulan
en erken dönemde al›nm›fllar gibi gösterilmifltir. Böylece Borusan Mannesmann Holding BV ve Borusan Mannesmann
Vobarno Tubi SPA, geçmifl y›llarda s›ras›yla %100 ve %99 oran›nda konsolide edilmifl gibi� mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
Yasal bir ana ortakl›k olmad›¤›ndan 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle geçerli olan sermaye tutar› Grup’un birlefltirilmifl sermayesini
ifade etmektedir.

26. SERMAYE YEDEKLER‹
a) Yeniden De¤erleme Fonu
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 81.064.975 YTL (31 Aral›k 2006 - 85.580.077 YTL) tutar›ndaki yeniden de¤erleme fonu
maddi varl›klar›n›n de¤erlenmesiyle oluflan fonun muhasebelefltirilmesinden kaynaklanmaktad›r.

b) Sermaye Yabanc› Para Çevrim Farklar›
31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle 64.250.702 YTL tutar›ndaki sermaye yabanc› para çevrim farklar›
sermayenin nominal de¤eri ile not 2’ de aç›klanan UMS 21 uyar›nca hesaplanmas› sonucu bulunan tutar aras›ndaki
farklardan oluflmaktad›r.

27-28. KAR YEDEKLER‹ - GEÇM‹fi YIL KAR/ZARARLARI
Yasal Yedekler
Birinci tertip yedek akçe, toplam› ödenmifl sermayenin %20’ sine ulaflana kadar, yasal mali tablolardaki net kar›n %5’i
oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci yasal yedekler, sermayenin %5’ini geçen temettü da¤›t›mlar›n›n toplam› üzerinden %10 olarak ayr›l›r.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle fiirket’in yasal kay›tlar›nda yans›tt›¤› öz sermaye hesaplar› afla¤›da
sunulmufltur :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Kanuni yedek akçe 18.292.754 15.365.623
Ola¤anüstü yedekler 14.000.938 5.759.932
Özel yedekler 2.778 2.778

32.296.470 21.128.333
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Temettü
2006 y›l› da¤›t›labilir kardan 2007 y›l› içerisinde ve 2006 y›l› da¤›t›labilir kardan 2007 y›l› içerisinde da¤›t›lan temettüler
afla¤›daki gibidir :

2007 2006

Adi hisse senedi sahiplerine 26.794.507 13.201.595
Temettü : Hisse bafl›na kar YKr 0,009 0,005
‹ntifa senedi sahiplerine 2.514.307 985.626

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU
Grup 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 14.162.817 YTL aç›k pozisyondad›r (31 Aral›k 2006 – 20.927.403 YTL  aç›k pozisyon)
ve detaylar› afla¤›daki gibidir;

EUR GBP YTL Toplam
(YTL Karfl›l›¤›) (YTL Karfl›l›¤›) YTL

31 Aral›k 2007

Haz›r de¤erler 5.536.013 - 4.875.487 10.411.500
Ticari alacaklar 43.234.488 5.264.097 60.221.071 108.719.656
Ticari borçlar (20.104.372) - (61.167.013) (81.271.385)
Al›nan avanslar - - (161.491) (161.491)
Finansal borçlar (41.463.579) - (10.397.518) (51.861.097)

(12.797.450) 5.264.097 (6.629.464) (14.162.817)

31 Aral›k 2006

Haz›r de¤erler 433.121 - 2.469.020 2.902.141
Ticari alacaklar 29.689.022 5.793.223 53.101.442 88.583.687
Ticari borçlar (21.346.705) - (22.796.903) (44.143.608)
Al›nan avanslar - - (3.741.702) (3.741.702)
Finansal borçlar (51.715.452) - (12.812.469) (64.527.921)

(42.940.014) 5.793.223 16.219.388 (20.927.403)

30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Teminat Mektuplar›
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup alacaklar›na karfl›l›k olarak 2.335.000 YTL tutar›nda teminat mektubu (31 Aral›k 2006
– 3.010.600 YTL) ve 10.273.600 YTL tutar›nda ipotek (31 Aral›k 2006 – 8.722.275 YTL) al›nm›flt›r.

Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle gümrük ve çeflitli devlet makamlar›na verilmifl 5.388.008 YTL  (31 Aral›k 2006 –
1.476.864 YTL), yurtiçi müflterilerine 1.030.788 YTL ve 7.913.580 ABD $  (31 Aral›k 2006 – 351.706 YTL ve 16.329.719
ABD $), yurtd›fl› müflterilerine 47.075.755 ABD $ ,  2.434.473 EUR ve 28.386.601 Cezayir Dinar› (31 Aral›k 2006 –
15.026.126 ABD $, 2.328.169 EUR ve 38.256.631 Cezayir Dinar›) tutar›nda teminat mektubu bulunmaktad›r.
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‹potekler
Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA flirketinin kulland›¤› uzun vadeli krediye teminat olarak Vobarno tesisleri üzerinde
4.544.821 EUR ipotek bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006 – Yoktur).

‹hracat Taahhütleri
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ihracat teflvikleriyle ilgili toplam 1.100.530 ABD$ tutar›nda ihracat taahhüdü bulunmaktad›r
(31 Aral›k 2006 - Yoktur).

Akreditifler
31 Aral›k 2007 itibariyle sat›c›lar lehine aç›lm›fl bulunan akreditif tutarlar› 43.292.815 USD, 1.009.601 Euro ve 12.750.000
JPY’d›r (2006 y›l›: 7.785.555 USD, 3.027.262 ve 68.000.000 JPY’dir.).

Yasal Yükümlülükler
1 Temmuz 2004 tarihinde Amerika Birleflik Devletleri Ticaret Bakanl›¤› 1 May›s 2003 ve 30 Nisan 2004 tarihleri aras›nda
ülkeye giren çelik borular› antidamping kurallar›na uygunluk aç›s›ndan incelemeye bafllam›flt›r. Bu konu ile ilgili olarak fiirket,
Amerika Birleflik Devletleri Ticaret Bakanl›¤›’na bilgi vermifl, bunun sonucunda 5 Aral›k 2005 tarihinde Amerikan Ticaret
Bakanl›¤› fiirket’e uygulanacak antidamping oran›n› %0,86 olarak aç›klam›flt›r. Ancak fiirket taraf›ndan yap›lan itirazlar neticesinde
söz konusu oran %0,74 olarak de¤ifltirilmifl ve 24 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir.

Di¤er Yükümlülükler
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'nin yürütmekte oldu¤u Kentsel Dönüflüm Projeleri kapsam›nda, fiirket ile Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi aras›nda 21 Kas›m 2007 tarihinde imzalanan protokol uyar›nca, fiirket'in ‹zmit Fabrikas›n›n kurulu oldu¤u fiirket
mülkiyetinde bulunan 91 dönüm arazinin 23 dönümü bila bedel Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’ne 31 Aral›k 2010 tarihine
kadar devredilecektir. Prensip olarak üretim kayb› olmadan gerçeklefltirilecek olan tafl›nma projesi ile ilgili çal›flmalar devam
etmekte olup rapor tarihi itibariyle nihai aksiyon plan›yla ilgili fiirket Yönetim Kurulunca al›nm›fl bir karar bulunmamaktad›r.

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
fiirket, 5 Aral›k 2007 tarihinde ,  hisselerinin tamam›na Borusan Mannessman Yat›r›m Holding'in sahip oldu¤u BM Holding
 BV hisselerinin tamam›n› 4.698.400 YTL (3.500.000 USD ) karfl›l›¤› sat›n alm›flt›r. Borusan Mannesmann Holding BV,
Borusan Mannesmann Vobarno Tubi Spa hisselerinin 99 % ‘una sahiptir.

Söz konusu iktisap öncesi ve sonras› fiirket’in, Borusan Mannesmann Holding BV ve Borusan Mannesmann Vobarno
Tubi Spa’n›n nihai kontrol hakk›na sahip ortaklar›n›n de¤iflmemifl olmas› sebebiyle, bu sat›n alma ifllemi ortak kontrol
alt›ndaki ifllemler olarak tan›mlanm›flt›r. Ortak kontrol alt›ndaki iflletme birleflmelerin muhasebelefltirilmesi hususunda UFRS
3 ya da UFRS içerisindeki baflkaca bir standard›n rehberlik etmemesi sebebiyle, fiirket, dünya çap›nda genel kabul görmüfl
di¤er muhasebe standartlar›nda yer alan prensipleri inceleyerek ilgili ifllemin ekonomik özünü güvenilir ve en do¤ru flekilde
yans›taca¤› kanaatiyle ortak kontrol alt›ndaki iflletme birleflmelerin muhasebelefltirilmesinde “haklar›n birlefltirilmesi” yöntemine
paralel bir muhasebe politikas›n›n uygulanmas›na karar vermifltir. Bu yöntem uyar›nca, konsolide mali tablolar, ortak kontrol
alt›ndaki iflletme birleflmesine konu olan tüm varl›k ve yükümlülükler kay›tl› de¤erleri ile konsolide mali tablolara al›nm›flt›r.
Gelir tablolar› ise iflletme birleflmesinin gerçekleflti¤i mali y›l›n bafllang›c›ndan itibaren konsolide edilmifltir. Önceki dönem
mali tablolar› da karfl›laflt›r›labilirlik amac›yla en son Grup yap›s› dikkate al›narak ayn› flekilde yeniden düzenlenmifltir. Bu
ifllemler sonucu herhangi bir flerefiye hesaplanmam›fl ve ifltirak tutar› ile sat›n al›nan flirket’in sermayesindeki pay› nispetindeki
tutarlar›n netlefltirmesi sonucu oluflan fark do¤rudan özsermaye içerisinde “ortak kontrol alt›ndaki iflletme birleflmeleri etkisi”
olarak muhasebelefltirilmifltir.

Dolay›s›yla, Borusan Mannesmann Holding BV ve Borusan Mannesmann Vobarno Tubi Spa’n›n  mali tablolar› konsolide
mali tablolara geçmifli de kapsayacak flekilde sanki ekli konsolide mali tablolarda sunulan en erken dönemde (2006 y›l›
bafl›) konsolide edilmifl gibi gösterilmifltir. Bu nedenle ekteki 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide bilanço ve 31 Aral›k
2006 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, geçmifl dönemlerde raporlanandan farkl›d›r. Afla¤›da bu
farkl›l›klar özetlenmektedir:
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  31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide bilanço: Daha önce raporlanan Yeniden Düzenlenmifl

Cari / dönen varl›klar 275.028.418 297.020.425
Cari olmayan / duran varl›klar 240.235.788 261.318.899
K›sa vadeli yükümlükler 203.816.859 240.269.890
Uzun vadeli yükümlükler 51.663.606 57.249.257
Ana ortakl›k d›fl› paylar 119.477 129.841
Özsermaye 259.664.264 260.690.336

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren döneme ait net kar 33.533.591 33.477.055

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.087,92 YTL’ ye yükseltilmifltir.

35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle durdurulan faaliyet yoktur. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle durdurulan faaliyetler detay› afla¤›da
verilmifltir.

1 Ocak -31 Aral›k 2007 1 Ocak -31 Aral›k 2006

Net Sat›fllar - 875.674
Brüt Esas Faaliyet Kar - 12.322
Vergi Öncesi Kar (Zarar) - (150.274)
Net (Zarar) - (150.274)

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Aktif Toplam› - 60.303
Özkaynak Toplam› - 60.303

36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
a) Sat›fl Gelirleri, net

1 Ocak-31 Aral›k 2007                          1 Ocak-31 Aral›k 2006
Yurtiçi sat›fllar ‹hracat Toplam Yurtiçi sat›fllar ‹hracat Toplam

Çelik ve Plastik Boru 504.613.080 355.700.445 860.313.525 468.712.223 303.146.745 771.858.968
Mühendislik 11.847.147 896.446 12.743.593 6.286.196 6.286.196
   

516.460.227 356.596.891 873.057.118 474.998.419 303.146.745 778.145.164
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b) Sat›fllar›n Maliyeti

1 Ocak-31 Aral›k 2007 1 Ocak-31 Aral›k 2006

Hammadde 673.327.842 586.065.680
‹flçilik 60.439.667 49.197.474
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri 7.534.735 6.961.836
Tamir bak›m ve di¤er üretim giderleri 28.643.273 26.096.352
Mamul stoklar›ndaki net de¤iflim (18.058.941) (13.910.246)
Yar› mamul stoklar›ndaki net de¤iflim (4.935.974) (4.817.277)
Sat›lan ticari emtia maliyeti 10.218.098 7.908.209
Di¤er sat›lan mal maliyetleri (*) 1.201.847 1.858.956

758.370.517 659.360.984

(*) : A¤›rl›kl› olarak hammadde sat›fllar›ndan oluflmaktad›r.

c) Hizmet Gelirleri. net
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

d) Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

37. FAAL‹YET G‹DERLER‹
a) Faaliyet Giderleri

1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

Personel giderleri 27.677.336 25.820.910
Dan›flmanl›k, denetim ve hukuk dan›flmanl›¤› giderleri 6.062.882 4.030.237
Tafleron giderleri 3.732.613 2.511.972
Amortisman giderleri 2.434.347 4.181.636
Sat›fl giderleri 1.554.842 2.372.491
Kira giderleri 544.859 1.044.566
D›flardan sa¤lanan hizmetler 7.072.585 1.910.646
Sigorta giderleri 458.648 870.246
Enerji giderleri 411.444 942.566
fiüpheli alacak karfl›l›¤› - 5.432.566
Di¤er 13.478.729 14.093.687

63.428.285 63.216.503

b) Personel Giderleri

1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

Ücret, maafllar ve di¤er personel giderleri 73.979.623 64.331.969
SSK iflveren pay› 8.520.084 7.328.603
K›dem tazminatlar› 5.617.296 3.642.579

88.117.003 75.303.151
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c) Amortisman ve ‹tfa Giderleri

1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

Üretim maliyeti 7.534.705 6.961.836
Sat›fl ve genel yönetim giderleri 2.434.347 4.181.636
Yabanc› para çevrim farklar› 203.877 649.753

10.172.929 11.793.225

38. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ VE G‹DERLER‹, net
a) Di¤er Faaliyet Gelirleri

1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

Sabit k›ymet sat›fl kar› 1.153.088 87.558
Hurda sat›fl geliri 771.688 605.370
Kira geliri 788.852 678.956
Konusu kalmayan karfl›l›k geliri 246.832 993.953
Sigorta tazminat geliri 109.655 238.415
Temettü gelirleri 4.858 1.903.935
Komisyon gelirleri - 814.974
Di¤er 875.668 1.484.862

3.950.641 6.808.023

b) Di¤er Faaliyet Giderleri

1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

Tazminat ve cezalar (917.050) (1.110.324)
‹fltirak tasfiye zarar› (211.493) -
Di¤er (2.012.083) (2.337.235)

(3.140.626) (3.447.559)

39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹, net

1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

Finansman gelirleri
Vade fark› geliri 5.425.174 5.029.683
Faiz gelirleri 1.468 4.587
Menkul k›ymet sat›fl geliri 485.806 190.175
Çevrim Kar› 16.353.170 4.434.650

Toplam finansman gelirleri 22.265.618 9.659.095
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Finansman giderleri
Vade fark› gideri (1.930.164) (509.131)
Faiz gideri (14.327.523) (11.484.805)
Faktoring giderleri (1.831.335) (1.131.479)
Di¤er (162.160) (1.904.373)

Toplam finansman giderleri (18.251.182) (15.029.788)

Finansman giderleri. net 4.014.436 (5.370.693)

40. NET PARASAL POZ‹SYON KAR / (ZARARI)
Yoktur (31 Aral›k 2006 - Yoktur).

41. VERG‹ KARfiILIKLARI
fiirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. fiirket’in 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 oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan
vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di¤er
indirimler (varsa geçmifl y›l zararlar› ve tercih edildi¤i takdirde kullan›lan yat›r›m indirimleri) düflüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktad›r.
�
2007 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20 (2006: %20)’dir.
�
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 y›l› kurum kazançlar›n›n
geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aflamas›nda kurum kazançlar› üzerinden hesaplanmas› gereken geçici
vergi oran› %20’dir (2006: %20).

Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir. Ancak oluflan
zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluflan karlardan düflülemez.

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 1-25 Nisan tarihleri aras›nda (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem
kapan›fl›n› izleyen dördüncü ay›n 1-25 tarihleri aras›nda) vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan
bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤ifltirilebilir.

Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve bu kar paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kar paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren
tüm flirketlerde %10 olarak uygulanmaktad›r. Bu oran, 5520 say›l› Kanun’un 15 maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden
geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmifltir. Ancak yeni Bakanlar Kurulu Karar› ile de¤ifltirilinceye kadar %10 oran›
uygulanm›flt›r. Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanan Bakanlar Kurulu karar› ile 23 Temmuz 2006 tarihinden
itibaren Gelir Vergisi Stopaj›n›n %10’dan % 15’e ç›kart›lmas›na karar verilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar
paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.

24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden
%19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap›lan teflvik belgesi yat›r›m harcamalar›ndan flirketlerin
üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40’› vergilendirilebilir kazançtan düflülebilir. Yararlan›lan teflvik belgesiz yat›r›m
harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r. �
�
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2003 y›l› ve önceki dönemlerde, maddi ve maddi olmayan varl›klar›n ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik olarak
yeniden de¤erlemeye tabi tutulmalar› haricinde;  vergiye esas dönem kar› enflasyona göre düzeltilmifl tutarlar› üzerinden
hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5024 say›l› Kanun Türkiye’de
enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n 2004 y›l› ve gelecek dönemlerde geçerli olacak flekilde; enflasyon oran›n›n kanunda
belirlenen s›n›rlara ulaflmas› durumunda uygulanmas›n› gerektirmektedir. Gerekli flartlar›n oluflmamas› sebebiyle fiirket,
31 Aral›k 2007 tarihli mali tablolar›n› VUK’un enflasyon muhasebesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeltmemifl ve cari
dönem vergi matrah›n› bu mali tablolar üzerinden hesaplam›flt›r.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle cari dönem vergi giderinin analizi afla¤›daki gibidir :

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Vergi karfl›l›¤› öncesi yasal kar 54.369.401 54.832.696

Kanunen kabul edilmeyen giderler 8.645.651 14.859.524
Vergiye tabi olmayan gelirler (5.678.929) (5.658.500)

Türk vergi mevzuat›na göre kurumlar vergi matrah› 57.336.123 64.033.720

Hesaplanan vergi (%20) 11.467.225 12.806.744
Yabanc› para çevrim fark› 1.340.977 218.396

Toplam kurumlar vergisi karfl›l›¤› - yasal 12.808.202 13.025.140

Gelir tablosunda yer alan vergi öncesi kara yasal vergi oran› uygulanarak bulunan vergi gideri ile dönem sonu itibariyle
gelir tablosunda yer alan vergi karfl›l›¤› aras›ndaki mutabakat afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Vergi karfl›l›¤› ve az›nl›k paylar› öncesi net kar 56.082.767 53.557.448
Geçerli olan kurumlar vergisi oran› %20 (2006 - %20) 11.216.553 10.711.490
Ertelenmifl vergi oran›ndaki de¤iflimden kaynaklanan yeniden

de¤erleme fonundaki de¤iflim - 2.946.986
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi 1.104.234 2.189.183
Vergiye tabi olmayan gelirler (799.488) (977.014)
Vergiye tabi olmayan çevrim düzeltmesi (4.056.807) 5.207.214

Gelir tablosunda yans›t›lan tutar 7.464.492 20.077.859
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Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ancak, flirketlerin
vergilendirilebilir kazançlar›n›n yetersiz olmas› sebebiyle, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar›
sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Bununla birlikte,
tafl›nan yat›r›m indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler. 2008 y›l› kurum kazanc›ndan
indirilemeyen yat›r›m indirimi tutar›n›n sonraki dönemlere devri mümkün de¤ildir.
�
fiirketlerin 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, tafl›nan yat›r›m indirimini vergilendirilebilir kazançlar›ndan
düfltükleri takdirde uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Tafl›nan yat›r›m indiriminden faydalan›lmamas›
durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20 olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi hakk› ortadan
kalkacakt›r.



42. H‹SSE BAfiINA KAR
Hisse bafl›na kar cari dönem net kar›n›n dönem içerisinde dolafl›mda olan hisse adetlerinin a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesiyle
bulunur.

Türkiye’de flirketler birikmifl karlar›ndan veya yeniden de¤erleme fonlar›ndan transfer yapmak yoluyla sermayelerini artt›rabilir
ve bu sermaye art›fl› sebebiyle ortaklara paylar› nispetinde bedelsiz hisse verebilirler. Hisse bafl›na kar hesaplan›rken
bedelsiz hisseler temettü olarak da¤›t›lan hisseler olarak kabul edilmifltir. Da¤›t›ld›klar› anda flirket sermayesine eklenen
temettülerde ayn› flekilde temettü olarak da¤›t›lan hisseler olarak kabul edilmifltir. Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi
hesaplan›rken bu tür hisselerin tüm dönem boyunca dolafl›mda oldu¤u kabul edilmifltir.

31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Grup’un hisse bafl›na kar hesaplamas› afla¤›daki gibidir;

 31 Aral›k 2007 31 Aral›k 2006

Net Dönem Kar› 48.549.357 33.477.055
Nominal de¤eri 1 yeni kurufl (Ykr) hisse adedi 28.350.000.000 28.350.000.000

Hisse Bafl›na Kazanç (Ykr) 0,0017 0,0012
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43. NAK‹T AKIM TABLOSU

1 Ocak 2007-1 Aral›k 2007 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi karfl›l›¤› ve az›nl›k paylar› öncesi kar 56.082.767 53.557.448
Vergi öncesi kar ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan
nakit aras›ndaki mutabakat
Amortisman ve itfa paylar› 10.172.929 11.793.225
Faiz ve benzeri gelirleri (5.912.448) (5.224.445)
Faiz ve benzeri giderleri 18.251.183 15.029.788
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü karfl›l›¤› 5.029.184 3.882.208
Maddi duran varl›k sat›fl kar› (1.153.088) (87.558)
Yabanc› para çevrim farklar› (8.054.023) (1.003.113)

‹flletme sermayesindeki de¤iflim öncesi faaliyet zarar› 74.416.504 77.947.553

Ödenen vergiler (10.403.976) (12.906.249)

‹flletme sermayesindeki net de¤iflim
Ticari alacaklar (684.734) (63.388.434)
‹liflkili taraflardan alacaklar (575.853) 31.526.933
Stoklar (20.176.081) (60.647.571)
Di¤er cari / dönen varl›klar ve di¤er yükümlülükler, net 7.690.501 (10.012.461)
Ticari borçlar 72.146.982 46.229.267
‹liflkili taraflara borçlar 4.185.096 5.232.109
Di¤er cari olmayan / duran varl›klar 171.363 112.405
Ödenen k›dem tazminat› (1.715.400) (3.177.631)

‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girifli 125.054.402 10.915.921

Yat›r›m faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar› (39.475.408) (41.080.500)
Maddi duran varl›k sat›fl has›lat› 5.025.112 825.382
Ba¤l› ortakl›k al›m› için ödenen nakit (4.698.400) -
Al›nan faiz 5.912.448 5.224.445

Yat›r›m faaliyetlerinden kullan›lan nakit (33.236.248) (35.030.673)

Finansman faaliyetleri
Finansal duran varl›klardaki de¤iflim - (43.863)
Al›nan kredilerden sa¤lanan nakit 230.476.367 (125.032.063)
Kredi ödemeleri (239.053.741) 151.090.768
Ödenen temettüler (29.308.814) (14.187.221)
Ödenen faizler (18.251.182) (3.270.383)

Finansman faaliyetlerinden (kullan›lan)/elde edilen nakit (56.137.370) 8.557.238

Haz›r de¤erlerdeki net art›fl/(azal›fl) 35.680.784 (15.557.514)
Haz›r de¤erler, dönem bafl› 9.020.043 24.577.557

Dönem sonu 44.700.827 9.020.043
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44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN
D‹⁄ER HUSUSLAR
Finansal Araçlarla ‹lgili Ek Bilgiler
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›fl›rken, di¤er yandan da borç ve öz kaynak
dengesini en verimli flekilde kullanarak karl›l›¤›n› art›rmay› hedeflemektedir.

Grup’un sermaye yap›s› 6. notta aç›klanan kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve s›ras›yla 25, 26, 27 ve 28 notlarda
aç›klanan ç›kar›lm›fl sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmifl y›l karlar›n› da içeren öz kaynak kalemlerinden oluflmaktad›r.

Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye s›n›f›yla iliflkilendirilen riskleri üst yönetim taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
Üst yönetim de¤erlendirmelerine dayanarak, sermaye yap›s›n› yeni borç edinilmesi veya mevcut borcun geri ödenmesiyle
oldu¤u kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihrac› yoluyla dengede tutmay› amaçlamaktad›r.
Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farkl›l›k göstermemektedir.

(b) Önemli muhasebe politikalar›
Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalar› Not 3 Uygulanan De¤erleme ‹lkeleri / Muhasebe Politikalar›,
Finansal Araçlar paragraf›nda aç›klanmaktad›r.

(c) Finansal araçlar kategorileri
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  31 Aral›k 2007 Bilanço

Finansal varl›klar
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar
Finansal varl›klar

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama borçlar›
Ticari borçlar
‹liflkili taraflara borçlar

  31 Aral›k 2006 Bilanço

Finansal varl›klar
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar
Finansal varl›klar

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama borçlar›
Ticari borçlar
‹liflkili taraflara borçlar

‹tfa edilmifl
de¤erlerinden gösterilen

di¤er finansal varl›klar

44.700.827
-
-
-

-

-
-

‹tfa edilmifl
de¤erlerinden gösterilen

di¤er finansal varl›klar

9.020.043
-
-
-

-
-
-
-

Krediler ve
alacaklar

-
105.190.166
19.410.492

-

-

-
-

Krediler ve
alacaklar

-
104.505.432
18.834.639

-

-
-
-
-

Sat›lmaya haz›r
yat›r›mlar

-
-
-

18.717.890

-

-
-

Sat›lmaya haz›r
yat›r›mlar

-
-

22.208.293

-
-
-
-

‹tfa edilmifl de¤erlerinden
gösterilen di¤er

finansal yükümlülükler

-
-
-
-

76.094.905
1.801.362

231.580.499
12.857.288

‹tfa edilmifl de¤erlerinden
gösterilen di¤er

finansal yükümlülükler

-
-

-

84.468.626
1.118.180

159.433.517
8.672.192

Kay›tl›
de¤er

44.700.827
105.190.166
19.410.492
18.717.890

76.094.905
1.801.362

231.580.499
12.857.288

Kay›tl›
de¤er

9.020.043
104.505.432
18.834.639
22.208.293

84.468.626
1.118.180

159.433.517
8.672.192

Rayiç de¤eri

44.700.827
105.190.166
19.410.492
18.717.890

76.094.905
1.801.362

231.580.499
12.857.288

Rayiç de¤eri

9.020.043
104.505.432
18.834.639
22.208.293

84.468.626
1.118.180

159.433.517
8.672.192

Not

4
7
9

16

6
8
7
9

Not

4
7
9

16

6
8
7
9



(d) Finansal risk yönetimindeki hedefler
fiirket’in mali ifller departman› finansal piyasalara eriflimin düzenli bir flekilde sa¤lanmas›ndan flirket içi haz›rlanan risk
raporlar› arac›l›¤›yla fiirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kal›nan finansal risklerin seviyesine ve büyüklü¤üne göre analizinden,
gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski, kredi riski, likidite riskini kapsar.

fiirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karfl› finansal riskten korunmak amac›yla türev ürün niteli¤indeki finansal
araçlardan vadeli döviz ifllem sözleflmelerini ihtiyaç oldukça kullanmaktad›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.

(e) Piyasa riski
Piyasa riski; döviz kuru riski, faiz oran› riski ve fiyat riskini içermektedir.

(f) Kur riski yönetimi
Yabanc› para cinsinden ifllemler, kur riskinin oluflmas›na sebebiyet vermektedir. Grup kur riskine karfl›l›k karfl› vadeli ifllem
sözleflmelerinden forward/opsiyon sözleflmelerini kullanmaktad›r.

Kur riskine duyarl›l›k
Grup bafll›ca EURO  ve YTL cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r.

Afla¤›daki tablo, Grup’un EURO ve YTL kurlar›ndaki %10’luk de¤iflime olan duyarl›l›¤›n› göstermektedir. Kullan›lan %10’luk
oran, kur riskinin üst düzey yönetime Grup içinde raporlanmas› s›ras›nda kullan›lan oran olup, söz konusu oran yönetimin
döviz kurlar›nda bekledi¤i olas› de¤iflikli¤i ifade eder. Grup’un raporlama tarihinde maruz kald›¤› kur riskine iliflkin duyarl›l›k
analizleri, mali y›l›n bafllang›c›ndaki de¤iflikli¤e göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Negatif tutar
EURO ve YTL’nin ABD Dolar› karfl›s›nda %10’luk de¤er art›fl›n›n gelir tablosundaki etkisini ifade eder.

EUR etkisi YTL  etkisi
1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k 1 Ocak-31 Aral›k

2007 2006 2007 2006

Gelir tablosu  etkisi (1.023.796) (3.435.201) (i) (530.357) 1.297.551 (ii)

(i) Dönemsonu itibari ile aç›k olan EUR cinsinden alacak ve borçlara iliflkindir.
(ii) Dönemsonu itibari ile aç›k olan YTL cinsinden alacak ve borçlara iliflkindir.

E¤er ABD Dolar›, EURO ve YTL karfl›s›nda %10 de¤er kazan›rsa tutarlar yukar›daki tablo ile ayn› olmakla beraber, gelir
tablosundaki art›fl etkisini ifade edecek idi.

(g) Faiz oran› riski yönetimi
Grup’un finansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranlar›, 6 nolu dipnotta finansal borçlar bölümünde ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

Faiz oran› duyarl›l›¤›
Afla¤›daki duyarl›l›k analizleri raporlama tarihinde öngörülen ek faiz oran› ile mali y›l›n bafllang›c›nda geçerli faiz oran› aras›ndaki
de¤iflikli¤e göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur.
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Grup’un finansal borçlar›n›n büyük bir k›sm›nda Libor oran› kredi kullan›m tarihi itibariyle sabitlenmektedir. Dolay›s›yla 31
Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 tarihleri itibariyle Libor oran›nda % 0,50’lik (50 baz puan) bir yükselifl/azal›fl olmas› di¤er
tüm de¤iflkenlerin sabit kalmas› halinde, Grup’un de¤iflken faizli kredilerinden kaynaklanan kar/zarar tutar›n›n mali tablolara
etkisi önemsiz olacakt›r.

(h) Fiyat riski
Grup, hammadde stoklar›n›n de¤eri ile piyasalardaki çelik fiyat de¤iflimlerinden dolay› sat›fl fiyatlar›n›n etkilenmesi nedeniyle
fiyat riskine maruz kalmaktad›r. Sat›fl marjlar› üzerindeki olumsuz fiyat hareketi etkilerinden kaç›nmak amac›yla kullan›labilecek
bir türev enstrüman bulunmamaktad›r. Grup taraf›ndan ileriye yönelik çelik fiyat ba¤lant›lar›n›n trendi dikkate al›narak sat›fl
– üretim – sat›n alma dengeleri sürekli gözden geçirilerek, stok devir süreleri optimize edilmekte ve çelik fiyatlar›ndaki
de¤iflim sat›fl fiyatlar›na yans›t›lmaktad›r.

(i) Kredi riski yönetimi
Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤maktad›r. Grup, müflterilerinden do¤abilecek bu riski, müflteriler
için belirlenen kredi limitlerini al›nan teminatlar ile s›n›rlayarak yönetmektedir. Grup müflterilerinden üç tip teminat almaktad›r.
Bunlar Do¤rudan Borçland›rma Sistemi, teminat mektubu ve ipotek olarak s›ralanmaktad›r. Müflteri kredi limitleri, Grup
taraf›ndan sürekli olarak izlenmekte ve müflterinin finansal pozisyonu, geçmifl tecrübeler ve di¤er faktörler göz önüne
al›narak müflterinin kredi kalitesi sürekli de¤erlendirilmektedir. 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 7).

(j) Likidite risk 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 yönetir.

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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Afla¤›daki tablo, Grup’un türev niteli¤inde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade da¤›l›m›n› göstermektedir.

   31 Aral›k 2007 6 aya kadar 6-12 ay 1 y›l ve üzeri Düzeltmeler Toplam

Finansal Borçlar 23.059.975 6.074.484 64.952.734 (17.992.288) 76.094.905
Finansal Kiralama 1.350.893 - 531.114 (80.645) 1.801.362
Ticari Borçlar 165.150.644 68.343.075 - (1.913.220) 231.580.499
‹liflkili Taraflara Borçlar 12.857.288 - - - 12.857.288
Toplam yükümlülükler 202.418.800 74.417.559 65.483.848 (19.986.153) 322.334.054
�
   31 Aral›k 2006 6 aya kadar 6-12 ay 1 y›l ve üzeri Düzeltmeler Toplam

Finansal Borçlar 33.403.687 12.163.294 45.900.412 (6.998.767) 84.468.626
Finansal Kiralama 1.118.180 - - - 1.118.180
Ticari Borçlar 89.941.690 71.297.817 - (1.805.990) 159.433.517
‹liflkili Taraflara Borçlar 8.672.192 - - - 8.672.192
Toplam yükümlülükler 133.135.749 83.461.111 45.900.412 (8.804.757) 253.692.515
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