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Banvit’e Genel Bak›ﬂ

G›da sektöründe 40 y›ld›r faaliyet gösteren Banvit
A.ﬁ., çal›ﬂanlar›yla bir “aile” kimli¤i içerisinde bütünleﬂerek,
gelece¤e yine çal›ﬂanlar›, iﬂ ortaklar›, müﬂteri ve
tüketicileriyle birlikte yürümeyi ilke edinmiﬂ, tam entegre
üretim sistemlerine sahip, sosyal sorumluluklar›n› yerine
getiren, çevreye ve insan sa¤l›¤›na duyarl›, öncü bir g›da
kuruluﬂudur.
Banvit A.ﬁ., ﬁirket de¤erlerinin temellerini oluﬂturan
“Daha iyiye, daha ileriye, birlikte, el ele” felsefesi
do¤rultusunda geçti¤imiz y›llarda hedeflerini revize
etmiﬂtir.
Türkiye’de g›da sektöründe lider olmay› hedefleyen
Banvit’in amac› ayn› zamanda Avrupa’da da g›da
sektöründeki lider kuruluﬂlar aras›nda yer almakt›r. Banvit
bu hedef do¤rultusunda gerekli kapasite art›r›mlar›n›
gerçekleﬂtirerek, yurtiçinde oldu¤u kadar yurtd›ﬂ›nda da
yeni yat›r›mlar›n› aral›ks›z olarak sürdürmektedir.
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Banvit’in...

Vizyonu; Avrupa’n›n önde gelen g›da ﬂirketlerinden biri olmak.

Misyonu;

Müﬂterilerinin beklentilerini kalitesi, hizmetleri ve yarat›c›l›¤› ile gerçe¤e dönüﬂtürmek.
Müﬂterilerine “en uygun” de¤eri sunarken sektöründeki en iyi çal›ﬂma ortam›n› geliﬂtirmek ve
çevreye karﬂ› her zaman duyarl› olmak.

Hedefleri; Gelecek y›llarda, Türkiye’de oldu¤u gibi Avrupa çap›nda da önde gelen g›da
üreticileri aras›nda yer almak ve bu do¤rultuda yat›r›mlar›n› sürdürmek.

Kurumsal De¤erleri; Banvit’te, dürüstlük, alçakgönüllülük ve sevgi, kendi ayaklar›
üzerinde durabilmek, mükemmeli aramak, çal›ﬂanlar›na ve çevreye karﬂ› duyarl› olmak temel
kurumsal de¤erleri oluﬂturur.

Kalite Politikas›; Banvit, vizyonu ve hedefleri do¤rultusunda iyi yönetimi, müﬂterilerinin
ve çal›ﬂanlar›n›n beklentilerini karﬂ›lamay›, sürekli iyileﬂtirme için sistemlerini gözden geçirmeyi,
gerekli kaynaklar› sa¤lamay›, yasal gerekleri yerine getirmeyi, g›da güvenli¤ine uygun üretim
yapmay› ilke edinen ve kendi standartlar›n› aﬂmaya çal›ﬂarak ilerleyen müﬂteri odakl› bir ﬂirkettir.

Çevre Politikas›; Banvit A.ﬁ., do¤al kaynak kullan›m›na dikkat eden ve at›klar›n› ay›ran,
yasal mevzuat ve gerekliliklere uyan, çevre amaç ve hedeflerini belirleyen, çevresel kirlilikleri ve
bu kirliliklerin çevreye olan etkilerini tedarikçiden müﬂteriye kadar de¤erlendiren, ürünlerinin
kullan›ld›ktan sonraki çevre etkilerini de kontrol eden, sürekli geliﬂen ve çevreye duyarl› bir firmad›r.
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Finansal Göstergeler
2007

2006

2005

2,07
1,38
0,11

1,14
0,75
0,17

1,33
0,79
0,36

FAAL‹YET ORANLARI
Aktif Devir H›z›
Alacak Devir H›z›
Alacak Tahsil Süresi (Gün)
Stok Devir H›z›
Çal›ﬂma Sermayesi Devir H›z›
Net Çal›ﬂma Sermayesi Devir H›z›

1,75
0,15
52,55
5,95
2,69
5,21

1,73
0,13
46,19
7,65
3,25
26,41

1,73
0,10
35,94
8,19
3,11
11,36

F‹NANSAL YAPI ORANLARI
Finansal Borç/Özsermaye (%)
Özkaynak/Yabanc› Kaynak Toplam›
K›sa Vadeli Yabanc› Kaynak/Pasif Toplam›
Uzun Vadeli Yabanc› Kaynak/Pasif Toplam›
Maddi Duran Varl›klar/Özkaynak
Maddi Duran Varl›klar/U.V.Y.K

46,31
0,97
0,31
0,19
0,71
1,81

46,23
0,86
0,47
0,07
1,01
6,64

50,43
0,80
0,40
0,15
0,96
2,78

L‹K‹D‹TE ORANLARI
Cari Oran
Asit Test Oran›
Nakit Oran

KÂRLILIK ORANLARI
Net Dönem Kâr› (Zarar›)/Aktif Toplam›
Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Özkaynak
Esas Faaliyet Kâr (Zarar) Marj›
Brüt Kâr (Zarar) Marj›
Net Kâr (Zarar)/Net Sat›ﬂlar
Net Kâr (Zarar) Büyümesi (%)

543

M‹LYON YTL

Y›l sonu itibar›yla 543 milyon YTL net ciro ve 56 milyon
YTL vergi sonras› kâr ile Banvit, sektöründeki aç›k ara liderli¤ini
korudu.

22.000

TOPLAM P‹L‹Ç KES‹M KAPAS‹TES‹
0,18
0,54
0,15
0,26
0,10
369,65

0,06
0,09
0,03
0,20
0,03
366,72

(0,02)
(0,03)
(0,01)
0,15
(0,01)
(301,86)

adet/saat

‹zmir Armutlu‘da bulunan hindi kesimhanesi piliç
kesimine ayr›ld› ve Banvit‘in toplam piliç kesim kapasitesi
22.000 adet/saate yükseltildi.
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2000

Banvit A.ﬁ., faaliyetlerine
1968 y›l›nda yem üreticisi
olarak baﬂlad›...

2001

2003

• ‹zmir-Armutlu’da bulunan bir piliç kesimhanesi olan Tadpi tesisleri sat›n al›nd› ve yap›lan
yat›r›mlarla hindi ve çeﬂitli kanatl›lar›n üretimine uygun hale getirildi.
• ISO 9001 Sertifikas› al›nd›.
• ‹leri ‹ﬂlem ve Hindi Üretim Tesisleri faaliyete geçti.
• 3.500 m3/gün s›v› ar›tma, 200 ton/gün kat› at›k iﬂleme kapasitesine sahip yeni ar›tma tesisleri
Aral›k ay›nda devreye al›nd›.
• Banvit A.ﬁ., Tar›m Bakanl›¤› Koruma Kontrol Genel Müdürlü¤ü’nün denetim ve onay›yla
“Veteriner Teﬂhis ve Analiz Laboratuvarlar›” çal›ﬂma iznini ald›.
Böylece Türkiye’de ilk defa bir özel sektör kuruluﬂuna resmi yetki verilmiﬂ oldu.
• Piliç üretimi için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikas›’n› alan Banvit,
Türk kanatl› sektöründe bir ilki daha gerçekleﬂtirdi.

2004

1984 • Etlik piliç üretimine baﬂlayan Banvit, Türkiye’de ilk defa
temizlenmiﬂ ve poﬂetlenmiﬂ taze piliç üretimini gerçekleﬂtirdi.
1985 • Kesim kapasitesi saatte 750 adet pilice ulaﬂt›.
1988 • Modern kuluçkahanenin yap›m› tamamland› ve devreye al›nd›.

1992 • Temmuz ay›nda, saatte 6.000 adet piliç kesim kapasiteli, tek hatl› modern
kesimhane devreye al›nd›.
• Banvit A.ﬁ. hisseleri halka arz edilerek ‹MKB’de iﬂlem görmeye baﬂlad›.
1993 • Kurulan yeni kesimhaneye ikinci bir hat eklendi ve üretim kapasitesi saatte
12.000 adet pilice yükseltildi.
1996 • Daha modern ekipmanlar›n eklenmesiyle üretim kapasitesi saatte 16.000
adet pilice yükseltildi.
1997 • G›da güvenli¤i için son derece gerekli bir kontrol program› olan HACCP
uygulanmaya baﬂland›.
1999 • Band›rma’da haz›r g›da üretimine yönelik ‹leri ‹ﬂlem Tesisleri’nin yap›m›na
baﬂland›.
• Banvit Aliment Romania S.R.L. kuruldu.

• Üretim kapasitesi ve kullan›lan teknolojisiyle Türkiye’de oldu¤u kadar
Avrupa’da da say›l› tesisler aras›nda yer alan yeni yem fabrikas› devreye al›nd›.
• AB’ye ihracat yap›lmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar ve denetlemeler sonucunda
Banvit’e iki tesisi için AB ihracat ön izin numaras› verildi.

2005
2006

• K›rm›z› etten mamul haz›r ürün üretimine baﬂland›.
• Band›rma’da kurulu buza¤› çiftli¤ine ek olarak, 48.000 büyükbaﬂ hayvan kapasiteli dana
çiftli¤i ve yem fabrikas›n›n yap›m çal›ﬂmalar›na baﬂland›.
• Kuﬂ gribi ile mücadele konusunda Türkiye’de ilk kez “‹yili¤iniz için, sa¤l›¤›n›z için” isimli bir
sosyal sorumluluk projesi geliﬂtirilip uygulanarak, 75.060 kiﬂiye kuﬂ gribi, g›da güvenli¤i
ve temel hijyen konular›nda e¤itim verildi.

2007 • Romanya’da 345.000 adet/hafta yumurta bas›m kapasiteli kuluçka tesisi devreye
al›nd› ve dam›zl›k kümeslerinin yap›m›na baﬂland›.
• ‹zmir Armutlu’da bulunan hindi kesimhanesi piliç kesimine ayr›ld› ve Banvit’in
toplam piliç kesim kapasitesi 22.000 adet/saate yükseltildi.
• Hindi üretimi ‹zmir’in Akalan Köyü’nde kiralanan ve revizyonlar› tamamlanan
900 adet/saat kapasiteli yeni kesimhaneye taﬂ›nd›.
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Yönetim Kurulu

Yürütme Kurulu

Vural Görener

Ömer Görener

Zafer Bilgi

Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Murahhas Aza

Genel Müdür

Canl› Üretim Direktörü

Faruk Ebubekir
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

Erol Turgut Görener

Mevlüt Solmaz

‹ﬂletme Direktörü

Lojistik Direktörü

Ömer Görener
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

‹lgi Görener

Melih Önal

Kurumsal Geliﬂim ve
‹letiﬂim Direktörü

Yem Sat›ﬂ Direktörü

Esra Görener Christoffel
Yönetim Kurulu Üyesi

Atila Çokkan

Nerdin Alp

Sat›ﬂ Direktörü

Sat›ﬂ Direktörü

Alan Perese
Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Turgut Görener

Ahmet Bilir

Zafer Tansever

Sat›ﬂ Direktörü

Pazarlama Direktörü

Yönetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu’nun Mesaj›
Sevgili Banvitçiler,
Hem sektörümüz hem de bizim için çok
baﬂar›l› geçen bir seneyi geride b›rakt›k. Özellikle kuﬂ
gribi krizinin ard›ndan tüketim al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂerek
markal› ve ambalajl› ürünlerin tercih edilmesiyle birlikte,
bizler de 20 y›l› aﬂk›n bir süredir markam›za ve ambalajl›
üretime yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n semeresini 2007 y›l›nda
toplam›ﬂ olduk.
Y›l sonu itibar›yla 543 milyon YTL net ciro ve
56 milyon YTL vergi sonras› kâr ile Banvit, sektörümüzdeki
aç›k ara liderli¤ini de korudu. Bu baﬂar›da sat›ﬂ
teﬂkilat›m›za ekledi¤imiz yeni bölge depolar›m›z›n ve
haz›r ürün üretim ve sat›ﬂ›nda att›¤›m›z yenilikçi ad›mlar›n
da önemli katk›lar› var. Ayr›ca ikinci senesini dolduran
büyükbaﬂ yemi üretimimizin de ﬂirket performans›m›za
ek kazan›mlar sa¤lad›¤› bir gerçek.
2007 y›l› boyunca bir yandan bizler gerçekleﬂtirilmesi zor bir
baﬂar› öyküsünü yazarken, di¤er yandan maliyetlerimizdeki h›zl› art›ﬂ
daha ilk aylarda baﬂlad› ve artarak devam etti. Örne¤in Chicago Borsas›’nda
m›s›r›n fiyat› y›lbaﬂ›nda 140 ABD doları iken, y›l sonunda 179 ABD dolarına
ç›kt›. Bu¤day›n fiyat› 182 ABD dolarından 325 ABD dolarına, soya küspesinin
fiyat› ise %75 art›ﬂla y›l sonunda 370 ABD dolarına ulaﬂt›.
Tah›llar ve ya¤ bitkilerindeki fiyat art›ﬂ›n›n en temel iki nedeni; Çin,
Hindistan gibi nüfusu fazla ama sürekli geliﬂmekte olan ülkelerin bu emtialara
olan taleplerindeki art›ﬂ, petrol fiyatlar›ndaki yükselme, ve en önemlisi etanol
ve biodizel gibi alternatif yak›tlara olan talep art›ﬂ›d›r. Öte yandan 2007 y›l›nda
hem ülkemizde hem de global anlamda bir kurakl›k yaﬂad›k. Bu kurakl›¤›n
etkisiyle tar›msal ürünlerde ihracatç› olan birçok ülke ithalatç› konuma geçti.
Bu ülkeler kanatl› sektörlerini tar›msal ürünlere verdikleri önemli sübvansiyonlarla
desteklerken, ülkemizde m›s›r üreticisini korumaya yönelik politikalar nedeniyle
iç piyasada önemli aç›klar oluﬂtu, hatta y›l içerisinde arpa bulunamaz oldu ve
kanatl› sektörümüzde üretim maliyetleri tarihinin en yüksek seviyelerine ulaﬂt›.
Tüm bu geliﬂmelerle beraber nakliye fiyatlar›ndaki rekor art›ﬂlar› da dikkate
al›rsak, bizler tah›l fiyatlar›n›n ve dolay›s›yla maliyetlerimizin kesinlikle eski
seviyelerine kal›c› olarak gerilemeyece¤ini öngörüyoruz.

Hem sektörümüz hem de bizim için çok baﬂar›l› bir
seneyi geride b›rakt›k. 20 y›l› aﬂk›n bir süredir markam›za
ve ambalajl› üretime yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n semeresini
2007 y›l›nda toplam›ﬂ olduk.
Sektörümüzü etkileyen tüm bu olumsuz geliﬂmelere ra¤men
yat›r›mlar›m›za 2007 y›l›nda da devam ettik. K›rm›z› et yat›r›m›m›zda önemli
mesafeler katettik ve y›l sonunda besi çiftli¤imizde 10.000 baﬂ hayvan rakam›na
ulaﬂt›k. Ülkemize örnek teﬂkil edecek bu yat›r›m tamamland›¤›nda, y›lda yaklaﬂ›k
12.000 ton karkas et üreterek ülkemizdeki k›rm›z› et talebinin yaklaﬂ›k % 2’si
Banvit taraf›ndan karﬂ›lan›r olacak. Di¤er taraftan 2007 y›l›n›n sonbahar›nda,
‹zmir tesislerimizde birlikte devam eden hindi ve piliç eti üretimlerimizi ay›rarak,
hindi eti üretimimizi yeni bir kesimhaneye taﬂ›d›k. Böylece 2008 y›l› için
kapasitelerimizi yükseltme olana¤›na kavuﬂtuk. Ayr›ca Romanya’n›n en
yeni ve en modern kuluçka tesisini kurarak, 345.000 adet/hafta yumurta
bas›m kapasitemizle üretime baﬂlad›k. Avrupa’da önde gelen g›da üreticileri
aras›nda yer almam›zda önemli rol oynayacak Romanya yat›r›m›na, 2008 y›l›nda
dam›zl›k çiftlikleri ile bir yem fabrikas› yat›r›m› eklemeyi planl›yoruz.
‹hracat konusunda ise sektörümüzün sorunlar› hâlâ çözülebilmiﬂ de¤il.
AB’nin uygulamaya devam etti¤i bürokratik engeller ile Ankara’n›n gerek
piﬂirilmemiﬂ gerekse piﬂirilmiﬂ et ihracat› konusundaki yetersiz ve etkisiz
giriﬂimleri nedeniyle Türkiye’nin beyaz et ihraç etmesi gecikmeye devam ediyor.
Gelinen bu aﬂamada Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan›m›z ile D›ﬂ Ticaret Müsteﬂar›m›z›n
Bürüksel’e bizzat giderek, konuyu çözüme kavuﬂturabilecek en üst makamlarla
temaslar kurmas›n›n gereklili¤ine inan›yoruz.
Hedeflerimiz do¤rultusunda sa¤lam ad›mlarla ilerlerken, karﬂ›laﬂt›¤›m›z
en zorlu dönemlerde dahi, desteklerini her zaman yan›m›zda hissetti¤imiz
çal›ﬂanlar›m›za, iﬂ ortaklar›m›za, tüketicilerimize ve hissedarlar›m›za teﬂekkür
ederiz.
Sayg› ve sevgilerimizle,

Ömer Görener
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2007 Y›l› Faaliyetleri

138.747
TON KANATLI VE KIRMIZI ET ‹LE
‹LER‹ ‹ﬁLENM‹ﬁ ET ÜRET‹M‹

Üretim
2007 y›l› içinde toplam 138.747 ton kanatl› ve k›rm›z› et ile ileri iﬂlenmiﬂ
et çeﬂitleri üretilmiﬂtir.
Araﬂt›rma-Geliﬂtirme
Araﬂt›rma-Geliﬂtirme çal›ﬂmalar›, h›zla de¤iﬂen yaﬂam koﬂullar›na, tüketici
ihtiyaç ve beklentilerine ve rekabetçi pazar ortam›ndan gelen taleplere en do¤ru
biçimde cevap verebilmek için yo¤un olarak sürdürülmektedir. Bu çal›ﬂmalar
kapsam›nda geliﬂtirilen yeni ürünler için izlenen genel politika, ürün yelpazesini
tüketicilerin beklenti ve tercihlerini dikkate alarak çeﬂitlendirmektir.
Bu do¤rultuda, pazardaki en son
geliﬂme ve e¤ilimler yak›ndan takip
edilmekte, ürün geliﬂtirmeyi içeren çal›ﬂmalar
hem Araﬂt›rma-Geliﬂtirme ve Pazarlama
Bölümü, hem de iﬂ ortakl›¤›na girilen
kuruluﬂlar›n talep ve yönlendirmeleri
do¤rultusunda yürütülmektedir. Banvit A.ﬁ.,
nihai tüketicilerden tedarikçisi oldu¤u
kuruluﬂlara kadar sundu¤u geniﬂ ürün
yelpazesinin çeﬂitlili¤ini koruyabilmek ve
daha mükemmel sonuçlara ulaﬂabilmek için
hem ülkemizde hem de yurtd›ﬂ›nda ilgili kiﬂi
ve kurumlarla yapt›¤› çal›ﬂmalar›n› 2007
y›l›nda da sürdürmüﬂtür.
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Sat›ﬂ ve Da¤›t›m A¤›
Banvit, 24 ﬂube, 32 ana bayi ve 15 tali bayi ile tüm
Türkiye’ye sa¤l›kl› beyaz ve k›rm›z› et ile ileri iﬂlenmiﬂ haz›r
ürünler ve ﬂarküteri ürünleri da¤›tmaktad›r.

48.000

BÜYÜKBAﬁ HAYVAN
KAPAS‹TES‹

Banvit tesislerinde üretilen ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal
analizleri için Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve
Araﬂt›rma Enstitüsü ve Kalite Sistem Merkez Laboratuvarlar› gibi akredite
laboratuvarlarla çal›ﬂmalar yap›lmakta, iﬂbirli¤ine girilen tedarikçi kuruluﬂlarla
ortak projeler oluﬂturularak sonuçland›r›lmaktad›r.

ﬁubeler:
Adana, Ankara, Esenbo¤a, Antalya,
Aya¤aza, Bodrum, Bursa, Fethiye,
‹zmir, Sarn›ç, Çi¤li, ‹zmit, Kad›köy,
Kartal, Kayseri, Mahmutbey,
Mahmutbey ‹leri ‹ﬂlem, Mersin, Mu¤la,
Samsun, Söke, Topkap›, Topkap› ‹leri
‹ﬂlem, Trakya.

Ana Bayiler:
Ad›yaman, A¤r›, Alanya, Bal›kesir,
Band›rma, Batman, Cizre, Çanakkale,
Denizli, Diyarbak›r, Erzincan, Elaz›¤,
Erzurum, Eskiﬂehir, Gaziantep, I¤d›r,
Isparta, ‹negöl, Kars, Kastamonu,
Konya, Kahramanmaraﬂ, Malatya,
Ordu, Orhangazi, Sivas, ﬁanl›urfa,
Tatvan, Tavﬂanl›, Trabzon, Van,
Zonguldak.

Tali Bayiler:
Afyon, Arnavutköy, Avc›lar, Ayvac›k,
Beypazar›, Dalaman, Elbistan, Gölbaﬂ›,
‹skenderun, Kaﬂ, Keﬂan, Körfez (yaz
aylar›nda faaliyettedir), Ödemiﬂ, Polatl›,
Rize.
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Yat›r›mlar
Banvit A.ﬁ., beyaz et ve iﬂlenmiﬂ ürünler üretiminde oldu¤u gibi, k›rm›z›
et üretiminde de önde gelen üreticiler aras›nda yer almay› hedeflemektedir. Bu
amaçla, 2006 y›l›nda, Band›rma’ya ba¤l› Külefli Köyü’nde, 1.000 dönüm arazi
üzerine kurulmakta olan büyükbaﬂ hayvan besi çiftli¤i ve k›rm›z› et iﬂleme
yat›r›m›na baﬂlanm›ﬂt›r. Yap›m çal›ﬂmalar› halen devam eden ve 2007 sonunda
10.000 baﬂ rakam›na ulaﬂ›lan yat›r›m, tamamland›¤›nda 48.000 baﬂ hayvan
kapasitesiyle ülkemize örnek teﬂkil edecek en büyük tesis olma özelli¤ini
taﬂ›yacakt›r.
2010 y›l›nda tamamlanmas› planlanan k›rm›z› et yat›r›m› ile Banvit
A.ﬁ., y›ll›k 12 bin ton karkas et üretebilecektir. Bu yat›r›mla birlikte 600 bin
tonluk Türkiye pazar›n›n %2’sinin Banvit A.ﬁ. taraf›ndan karﬂ›lanmas› ve
önümüzdeki 5 y›l içerisinde toplam cironun yüzde 20’sinin k›rm›z› et sat›ﬂlar›ndan
elde edilmesi beklenmektedir.
Türkiye’deki örnek yat›r›mlar aras›nda yer alan ‹leri ‹ﬂlem Tesisleri’nde,
2007 y›l›nda kapasite art›r›m çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. De¤iﬂen tüketici
taleplerine ve pazar koﬂullar›na daha geniﬂ bir ürün yelpazesiyle yan›t verebilmek
amac›yla baﬂlat›lan kapasite art›r›m›yla, ﬂarküteri, haz›r ürünler ve k›rm›z› et
kategorilerindeki üretim tonaj›n›n yükseltilmesi ve ürün gam›na yeni ürünlerin
eklenmesi sa¤lanacakt›r.

345.000
ADET/HAFTA YUMURTA
BASIM KAPAS‹TEL‹ ROMANYA’DA
B‹R KULUÇKA TES‹S‹
‹zmir Armutlu’da bulunan ve daha önce hindi üretimi gerçekleﬂtirilen
tesisler, 2007 y›l›nda sadece piliç üretimi için kullan›lmaya baﬂlanarak, mevcut
piliç kesim kapasitesi Band›rma’daki kesimhane ile birlikte toplam 22.000 adet/saate
yükseltilmiﬂtir. Hindi üretimiyse y›l içinde yine ‹zmir’in Akalan Köyü’nde kiralanan
ve gerekli revizyonlar› gerçekleﬂtirilen yeni kesimhaneye taﬂ›nm›ﬂt›r.
Öte yandan, ‹zmir’deki yem fabrikas›na 2. bir hat eklenerek yem üretimi
de 20 ton/saate yükseltilmiﬂtir. Band›rma’da faaliyet gösteren büyükbaﬂ yem
fabrikas›na da 2. bir hat eklenerek, tesisin yem üretim kapasitesi 20 ton/saate
ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca Band›rma’da kurulu kesimhaneye mevcut sulu so¤utma sistemine
ek olarak, 14.000 adet/saat kapasiteli bir haval› so¤utma hatt› kurulmuﬂtur.
Band›rma’daki kuluçka tesisinde yap›lan revizyonlarla, tesis
2.400.000 adet/hafta yumurta bas›m kapasitesine ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yurtiçinde oldu¤u gibi yurtd›ﬂ›ndaki yat›r›mlar›na da aral›ks›z devam
eden Banvit A.ﬁ., Romanya’n›n önümüzdeki y›llarda AB’nin tar›ma dayal› sanayisinin
merkezi olaca¤› öngörüsüyle, Romanya’da 345.000 adet/hafta yumurta bas›m
kapasiteli bir kuluçka tesisini 2007 y›l›nda devreye alm›ﬂt›r.
Banvit A.ﬁ.’nin, Avrupa bölgesinin önde gelen g›da üreticileri aras›nda
yer almas›nda önemli rol oynayacak Romanya yat›r›m›na, y›l sonunda, dam›zl›k
çiftliklerinin inﬂa çal›ﬂmalar› da eklenmiﬂtir. 2008 y›l›nda tamamlanarak devreye
al›nmas› planlanan çiftliklerin yan› s›ra, y›l içinde, buradaki tesislere yeni eklemeler
yap›larak Romanya’daki yat›r›m›n büyütülmesi hedeflenmektedir.
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2.022

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
Kurumda beﬂ y›ll›k çal›ﬂma süresini doldurmuﬂ tüm
çal›ﬂanlara, özel sa¤l›k sigortas› yapt›r›lmaktad›r. 2007
y›l›nda toplam 1.035 personel sigorta kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
Ayn› biçimde, üç y›l›n› doldurmuﬂ çal›ﬂanlara da hayat
sigortas› yapt›r›lmaktad›r. Bu kapsamda toplam 1.232
personel sigortal›d›r.

BORDROLU ÇALIﬁAN

Personel Say›s›
Kad›n personel

Erkek personel

Personelin
ortalama yaﬂ›

2005

777

1.118

32

2006

806

1.119

32

2007

837

1.185

32

2007 sonu itibariyle Banvit’in çal›ﬂan say›s› 2.022’dir. Bu toplam›n
%76’s› mavi yakal›, %41’i kad›n ve %59’u erkektir. Beyaz yakal› ve mavi yakal›
gruplar için ayr› olarak tasarlanan ve uygulanan iki Performans Yönetim Sistemi
bulunmaktad›r. Üst düzey yöneticiler de bu sistem dahilinde de¤erlendirilmektedir.
Beyaz yakal› grup için uygulanan Performans Yönetim Sistemi
çerçevesinde personel, hedeflerine ulaﬂma
baﬂar›lar› oran›nda performans primi
almaktad›r. Performans Yönetim Sistemi’nde
kiﬂiler, bireysel hedeflerini öncelikle kendileri
belirlemekte, daha sonra bölümdeki di¤er
çal›ﬂanlar ve bölüm yöneticisiyle birlikte
bölümün hedefleri tespit edilmektedir. Alt›
ayda bir yap›lan de¤erlendirme dönemlerinde,
personel, hedeflere ulaﬂmadaki baﬂar›s›n›
kendisi de¤erlendirmekte ve sonras›nda,
bölüm yöneticisinin de¤erlendirmesini takiben
gerçekleﬂen karﬂ›l›kl› görüﬂmede, hedeflerde
ulaﬂ›lan son durum belirlenerek, personelin
bireysel geliﬂimini destekleyecek e¤itim
ihtiyaçlar› tespit edilmektedir.
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511
TOPLAM E⁄‹T‹M SAYISI

Mavi yakal› çal›ﬂanlar için uygulanan sistemdeyse tempo, hijyen, iﬂyeri
kurallar›na uyum, dikkatli ve tedbirli çal›ﬂma, mazeret izni ve uyar› alma gibi
kriterler dikkate al›narak de¤erlendirmeler yap›lmakta ve sonuçlar her üç ayda
bir, ilgili birim müdürleri ve asistanlar› taraf›ndan ‹nsan Kaynaklar› Müdürü’ne
bildirilmektedir.
Banvit çal›ﬂanlar›na y›l içinde 12 maaﬂ ve y›lda üç kez, brüt maaﬂ›n yar›s›
kadar olmak üzere bayram ve e¤itim ikramiyesi; 3 y›ll›k çal›ﬂma süresini doldurmuﬂ
olan personele de bir maaﬂ ikramiye verilmektedir.
Kurumda beﬂ y›ll›k çal›ﬂma süresini doldurmuﬂ tüm çal›ﬂanlara, özel
sa¤l›k sigortas› yapt›r›lmaktad›r. 2007 y›l›nda toplam 1.035 personel sigorta
kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Ayn› biçimde, üç y›l›n› doldurmuﬂ çal›ﬂanlara da hayat
sigortas› yapt›r›lmaktad›r. Bu kapsamda toplam 1.232 personel sigortal›d›r.
ﬁirket bünyesinde sendika bulunmamakta, bu nedenle toplu sözleﬂme
söz konusu olmamaktad›r.
Program say›s›

2005
2006
2007

Teknik
e¤itimler

Bireysel geliﬂim
e¤itimleri

‹dari
e¤itimler

79
189
236

13
52
4

352
71
271

E¤itim Programlar›
Banvit A.ﬁ.’de e¤itim süreci, iﬂe yeni baﬂlayan kiﬂinin di¤er çal›ﬂanlarla
tan›ﬂmas› ve çal›ﬂma ortam›na uyum sa¤layabilmesi için, öncelikle ﬂirket içi
oryantasyon e¤itimiyle baﬂlamaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda, mesleki geliﬂimi
destekleyen teknik e¤itimler, kiﬂilik geliﬂimine iliﬂkin iletiﬂim e¤itimleri ve mevcut
kalite sistemlerinin iﬂlerli¤ini sa¤layacak e¤itimlerin yan› s›ra yang›n, deprem
gibi acil durumlarda yap›lacaklar konusunda çal›ﬂanlar› bilinçlendirmeye yönelik
e¤itim programlar› da y›ll›k olarak planlanmakta ve uygulanmaktad›r.
Sosyal Yaﬂam
Banvit A.ﬁ., çal›ﬂanlar›na pek çok sosyal olanak sunmaktad›r. Bunlar
aras›nda, öncelikli olarak, çal›ﬂanlar›n 0-6 yaﬂ aras› çocuklar› için 100 çocuk
kapasiteli bir çocuk evi, basketbol, futbol sahalar›, kapal› spor salonu ve güncel
kitaplar, klasikler, süreli yay›nlar ve çeﬂitli ansiklopedileri içeren kurum
kütüphanesi yer almaktad›r.
Sa¤l›k ve hayat sigortalar› ile servis ve yemek hizmetleri, yine Banvit
çal›ﬂanlar›na sunulan di¤er olanaklar aras›nda bulunmaktad›r.
Ayr›ca ﬂirket içi motivasyonu art›rmaya yönelik olarak, çal›ﬂanlar›n
çocuklar› için sünnet ﬂölenleri, çal›ﬂanlara ve ailelerine yönelik kültür ve do¤a
gezileri düzenlenmektedir.
Çal›ﬂanlar›n çocuklar›na do¤um günlerinde kitap, 23 Nisan ve 19
May›s’ta ise hediye çeki verilmektedir. Çal›ﬂanlara do¤um günlerinde sinema
bileti hediye edilmektedir. Sigaray› b›rakma ödülü, dönemsel performans ödülleri
ve kurum içi spor müsabakalar› da çal›ﬂanlar›n iﬂe ba¤l›l›klar›n› art›rmaya yönelik
faaliyetler aras›ndad›r.
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Çal›ﬂanlar›n Da¤›l›m›
Yönetim
Denetim
Mali ‹ﬂler
Yem
Kurumsal ‹letiﬂim
Lojistik
Canl› Üretim
Pazarlama
‹ﬂletme

2005
21
11
24
81
135
140
166
1.317

2006
20
12
23
22
61
105
136
157
1.389

2007
20
18
31
25
60
122
150
184
1.412

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
‹ﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda sürekli olarak yasalar ve yenilikler
takip edilmekte, çal›ﬂanlara bu konularda çeﬂitli e¤itimler verilmektedir.
Çal›ﬂma alanlar›na göre özel tehlike s›n›flar›ndan kaynaklanabilecek
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikeler düﬂünülerek çal›ﬂanlara
kiﬂisel koruyucu ve donan›mlar verilmekte ve kullanmalar› sa¤lanmaktad›r.
Gerekli yerlere ikaz tabelalar› konulmaktad›r.
Haz›rlanan acil durum planlar›na göre tatbikatlar yap›larak, bu durumlara
karﬂ› çal›ﬂanlar›n haz›rl›kl› olmas› sa¤lanmakta ve nas›l hareket etmeleri
gerekti¤ine dair e¤itimler verilmektedir.
ﬁirketimizdeki ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ilgili kurulda; ‹ﬂ Güvenli¤i
Uzmanlar› (TC. Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan sertifikalanm›ﬂ),
‹ﬂyeri Hekimi, Yöneticiler ve ‹ﬂçi Temsilcileri bulunmaktad›r. Böylelikle her
kademeden temsilci ile oluﬂabilecek her türlü tehlike tespit edilip müdahale
yollar› oluﬂturulmaktad›r.
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Kalite Güvence ve Çevre Yat›r›mlar›
Kalite güvence ve çevre yat›r›mlar›n› her geçen y›l art›ran
Banvit, uygulamakta oldu¤u HACCP ve ISO 9001 sistemlerine
ek olarak, hem piliç hem de hindi üretimini ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi kapsam›na dahil etmiﬂtir. AB g›da
sektöründe bile az say›da ﬂirketin sahip oldu¤u ISO 14001
“Çevre Sistem Belgesi”ni Türkiye’de ilk kez Banvit alm›ﬂt›r.

ISO 22000

:2005 GIDA GÜVENL‹⁄‹
YÖNET‹M S‹STEM‹

Banvit A.ﬁ., kalite güvence uygulamalar›nda “çiftlikten, markete” prensibiyle
hareket etmektedir. Banvit’in amac›, g›da ürünlerini güvenli, sa¤l›kl› ve hijyenik
koﬂullarda üretmek ve tüketicilere ulaﬂt›rabilmektir. Bu do¤rultuda, tüm süreçlerdeki
kritik noktalar belirlenerek kontrol alt›na al›n›r ve sürekli izlenir.
Kalite Belgeleri
Kalite güvence ve çevre yat›r›mlar›n› her geçen y›l art›ran Banvit,
uygulamakta oldu¤u HACCP ve ISO 9001 sistemlerine ek olarak, hem piliç hem de
hindi üretimini ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kapsam›na dahil etmiﬂtir.
AB g›da sektöründe bile az say›da ﬂirketin sahip oldu¤u ISO 14001 “Çevre Sistem
Belgesi”ni Türkiye’de ilk kez Banvit alm›ﬂt›r. 2007 y›l›ndaysa, dünya çap›nda güvenli
g›da tedarik edilmesini sa¤lama amac›yla düzenlenen yeni standartlar› içeren ve
HACCP sistemini de kapsayan ISO 22000:2005 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi’ni
tesislerinde uygulamaya sokmuﬂtur.
Tarladaki çiftçiden, taﬂ›ma ve
depolama operatörlerine, perakendeciler ve
restoranlarla onlar›n tedarikçilerine kadar,
ortak g›da güvenli¤i gerekliliklerini sa¤lamay›
hedefleyen ISO 22000:2005 G›da Güvenli¤i
Yönetim Sistemi Sertifikas›, güvenli g›da
üretimiyle ilgili HACCP tabanl› bir g›da
güvenli¤i yönetim sistemidir.
“KKGM” Onayl› Laboratuvar
Banvit Canl› Üretim Teﬂhis
Laboratuvar›, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
Koruma Kontrol Genel Müdürlü¤ü’nün
denetimi ve onay›yla “Veteriner Teﬂhis ve
Analiz Laboratuvarlar›” çal›ﬂma belgesini
alm›ﬂt›r. Böylece sektörde, resmi bir yetkiye
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kavuﬂmuﬂ ilk firma Banvit olmuﬂtur. Bu
sertifikasyonla, canl› üretim laboratuvar›n›n
yapt›¤› testlerin sonuçlar›, sadece Banvit
bünyesinde de¤il, Banvit’in üretim yapt›¤›
bölgedeki baﬂka üreticiler için de resmi bir
nitelik taﬂ›maktad›r.
Kuﬂ Gribi Önlemleri
Banvit’e ba¤l› dam›zl›k, piliç ve hindi
yetiﬂtirme çiftlikleri ile kuluçka tesislerinde
biyogüvenlik tedbirleri 2007 y›l›nda da en üst
düzeyde uygulanmaya devam edilmiﬂ, yetkili
kiﬂiler d›ﬂ›nda ziyaretçi kabul edilmeyen tesis
ve çiftliklerde araç ve insan dezenfeksiyon
uygulamalar› etkin bir biçimde sürdürülmüﬂtür.
Ayr›ca veteriner hekimler taraf›ndan piliçlerin
kesimhaneye sevkinden önce uygulanan h›zl› test prosedürü de, bu kapsamda ek
bir güvenlik halkas› olarak uygulanmaya devam edilmiﬂtir.
‹zlenebilirlik Sistemi
Banvit’te 2000 y›l›ndan beri var olan “izlenebilirlik” uygulamas›, Türkiye’de
2004 y›l›nda “G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun”un
yay›mlanmas›yla birlikte yasal bir sorumluluk haline gelmiﬂtir.
Banvit A.ﬁ., AB Ön ‹hracat ‹zin Numaras› alm›ﬂ bir kuruluﬂ olarak, üretti¤i
ürünleri, ister taze ister dondurulmuﬂ olsun, geriye dönük olarak y›llard›r
izleyebilmektedir. Söz konusu geriye dönük izleme, üretimin tüm aﬂamalar›nda
bilgisayar sistemleriyle tutulan detayl› kay›tlar sayesinde gerçekleﬂtirilmektedir.
Bu kay›tlara tüm Banvit tüketicileri www.banvit.com adresinden
ulaﬂabilmekte, ilgili bölümden ald›klar› Banvit piliç, hindi, dana veya haz›r et ürünlerine
ait üretim bilgilerini inceleyebilmektedir.
‹zlenebilirlik sistemi sayesinde, sa¤l›k ve kümes kontrol raporlar›n›n yan›
s›ra, yetiﬂme sürecinde piliç, hindi ve büyük baﬂ hayvanlar taraf›ndan tüketilen
yemlerin Banvit A.ﬁ. yem fabrikas›nda hangi tarihte üretildi¤ini ve bu yemlere ait
laboratuvar kay›tlar›n› görmek mümkündür.
Salmonella Kontrolleri
Kanatl› eti üretiminde risk oluﬂturabilecek Salmonella etkeninin kontrol
alt›nda tutulmas› için ürünlerinde kalite ve güvenceden ödün vermeyen Banvit,
gerekli hassasiyeti göstermektedir. Canl› Üretim Teﬂhis Laboratuvar› bünyesinde
dam›zl›k, kuluçka, broiler, yem ve rendering birimlerinin rutin kontrolleri yap›lmaktad›r.
Özellikle ürünün ari olmas› için kesim öncesinde bütün broiler sürüleri analiz
edilmektedir.
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Sosyal Sorumluluk
Banvit’in Sosyal Sorumluluk Anlay›ﬂ›
Banvit A.ﬁ., sadece tüketicileri için sa¤l›kl› ve güvenli g›dalar
üretmekle kalmayarak, içinde bulundu¤u çevrenin sosyal
alandaki geliﬂimi için de e¤itimden, spor ve sa¤l›¤a uzanan
bir yelpazede toplum yaﬂam›n› ilgilendiren konularda çeﬂitli
sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›n› projelendirip hayata
geçirmektedir.

www.cemilecemile.com
Sosyal Sorumluluk Projeleri
‹yili¤iniz için, Sa¤l›¤›n›z için
Ülkemizde ilk kez 2005 y›l›nda salma olarak, aç›k alanda dolaﬂan bir hindi
sürüsünde H5N1 virüsünün saptanmas›n›n ard›ndan yaﬂanan kuﬂ gribi krizinde,
Banvit’in sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdi¤i “‹yili¤iniz için, Sa¤l›¤›n›z
için” adl› kuﬂ gribi önlemleri, g›da güvenli¤i ve temel hijyen kurallar›n› içeren
bilgilendirme kampanyas›nda toplam 75.060 kiﬂi e¤itilmiﬂti.
Projenin aktif uygulama süresi 2006 y›l› içinde tamamlanm›ﬂ olsa da,
sürdürülebilir nitelikte bir sosyal proje olmas› nedeniyle özellikle üniversiteler, halk
e¤itim merkezleri ve bilimsel derneklerden gelen talepler üzerine, 2007 y›l› içinde
de e¤itim çal›ﬂmalar›na devam edilmiﬂtir.
Cem ile Cemile
Banvit A.ﬁ., ﬁiﬂli Terakki Vakf› Okullar› iﬂbirli¤inde hayata geçirilen “Cem
ile Cemile” projesi ile çocuklar›n do¤ru beslenme konusunda bilinçlendirilmelerini
hedeflemiﬂtir. Bu proje kapsam›nda çocuklar, kendi yaﬂ›tlar› taraf›ndan yarat›lan
çizgi karakterler ve çizgi filmlerle hem e¤lenceli
vakit geçirmekte hem de filmlerde verilen
mesajlar yoluyla dengeli ve yeterli bir beslenme
al›ﬂkanl›¤› edinmeye yönlendirilmektedir.
ﬁiﬂli Terakki Vakf› Okullar› ‹lkö¤retim
ilk kademe ö¤rencilerince yarat›lan, senaryosu
yaz›lan ve seslendirilen bu çizgi filmlerde
kahvalt›n›n yararlar›, kahvalt›da yenmesi
gereken besinler ve abur cubur yemenin
zararlar› vurgulanm›ﬂt›r.
‹stanbul Çocuk Filmleri Festivali
2007’de çocuklarla buluﬂan çizgi filmlerin
ard›ndan haz›rlanan reklam filmleri
www.cemilecemile.com adresine de taﬂ›narak,
iletilmek istenen mesajlar›n daha geniﬂ bir
kitleye ulaﬂt›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
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Spor ve Kent Yaﬂam›
Band›rma ve çevresinde yaﬂayan gençleri spora teﬂvik etmek amac›yla
bölgede bulunan ilçelere, aç›k ve modern basketbol sahalar› kazand›ran Banvit
Basketbol Kulübü, bu sahalarda yaz aylar›nda düzenlemekte oldu¤u sokak basketbolu
turnuvalar›yla yüzlerce k›z ve erkek amatöre spor yapma imkân› sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca bölgeye tüm Türkiye’de örnek gösterilen çok modern bir kapal›
spor salonu kazand›ran Banvit Basketbol Kulübü, y›l›n 12 ay› boyunca düzenledi¤i
basketbol okulu uygulamalar›yla bölgede basketbol ile ilgilenen amatörlere olanaklar
sa¤layarak bu spora olan ilgi ve sevginin artmas›nda büyük rol oynamaktad›r.
Banvit Basketbol Kulübü, kulüp organizasyonu ve basketbol sporuna
verdi¤i destekle, gençlerin bedensel ve ruhsal geliﬂimlerine oldu¤u kadar sosyal
geliﬂimlerine de olumlu katk›lar sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, Band›rma’daki sosyal ve
ekonomik yaﬂam›n canlanmas›nda ve ilçenin, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda tan›nmas›nda
önemli bir rol üstlenmektedir.
Banvit Basketbol Kulübü
14 y›ld›r Banvit A.ﬁ. bünyesinde faaliyet gösteren Banvit Basketbol Kulübü,
ilk çal›ﬂmalar›na kurum içinde ve bölgesel liglerde sürdürdü¤ü karﬂ›laﬂmalarla
baﬂlam›ﬂ, geçen senelerle birlikte baﬂar›lar›n› Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi ve
Avrupa sahalar›na taﬂ›yarak ülkemizdeki örnek kurumsal kulüplerden biri haline
gelmiﬂtir.
Son dört y›ld›r Türkiye Erkekler Basketbol 1. Liginde mücadele veren
Banvit Basketbol Kulübü, ligde 1. s›raya yükselmeyi hedeflerken, di¤er yandan da
Türk basketbolunda önemli baﬂar›lara imza atmaktad›r.
Avrupa Kupas› ve Fair Play Ruhu
Dünyan›n en önemli basketbol kuruluﬂu olan FIBA’n›n her y›l düzenlemekte
oldu¤u Avrupa Kupas› turnuvalar›nda üç y›ld›r Banvit A.ﬁ.’yi, Band›rma’y› ve
Türkiye’yi temsil eden kulüp, FIBA Avrupa Erkekler Güney Konferans› Kupas›’n›
müzesine taﬂ›m›ﬂt›r. Türkiye Basketbol Federasyonu taraf›ndan düzenlenen Türkiye
Kupas›’n›n 2007 y›l› organizasyonunda, ilk defa kald›¤› 8’li finallerde oynama
baﬂar›s›n› gösteren Banvit Basketbol Kulübü, önümüzdeki dönemlerde bu kupay›
da müzesine götürmek için çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Fair Play Konseyi’nin her y›l
verdi¤i “Toplumsal ve Sportif Fair Play Ödülleri” kapsam›nda, 2.000 aday aras›ndan
seçilerek Fair Play Ödülü’ne lay›k görülen Banvit Basketbol Kulübü, Türkiye Erkekler
Basketbol 1. Ligi d›ﬂ›nda, altyap›s›nda bulunan Genç Banvitliler tak›m› ile Türkiye
Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde de ikinci y›l›nda baﬂar›l› sonuçlara ulaﬂm›ﬂt›r.
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K›zlar Banvit’le Okula
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD) ile baﬂlat›lan “K›zlar Banvit’le
Okula” projesi ile ilkö¤retim 1. kademede okumaya baﬂlayacak veya okuyan,
ancak maddi imkâns›zl›klar nedeniyle okuldan al›nan 50 k›z çocu¤unun yeniden
okullu olmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Banvit A.ﬁ.’nin çocuklara sa¤lad›¤› ayl›k e¤itim bursunun yan› s›ra k›yafet
ve k›rtasiye masraflar›n› da üstlendi¤i programda, Band›rma’n›n göç alan
bölgelerinden ve çevre köylerden seçilen ö¤renciler yer almaktad›r.
ÇYDD’nin çeﬂitli kuruluﬂlarla yürüttü¤ü otuzun üzerinde e¤itim bursu
projesi bulunmaktad›r. Ancak “K›zlar Banvit’le Okula” projesi, ilkö¤retim 1. kademeye
yönelik olmas› bak›m›ndan bir ilk olma özelli¤ine sahiptir. Banvit A.ﬁ.’nin hedefi,
burs havuzunu her sene büyüterek k›z ö¤rencilere e¤itim hayatlar› boyunca destek
olabilmektir.
Yay›nlar
Çocu¤um ve Ben
Yay›n hayat›na Nisan 2003’te baﬂlayan Çocu¤um ve Ben dergisi, çocuk
sa¤l›¤› ve geliﬂimiyle ilgili e¤itici bir yay›n olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Dergi,
Türkiye’nin tan›nm›ﬂ ve uzman doktorlar›ndan Prof. Dr. Hilal Mocan’›n editörlü¤ünde,
alanlar›nda uzman birçok profesör ve doçentten oluﬂan bir yay›n kurulu gözetiminde
haz›rlanmaktad›r.
2007 y›l›nda yeni bir da¤›t›m politikas›yla, sadece abonelik
sistemi üzerinden okuyucular›yla buluﬂan derginin içeri¤inde ele al›nan konular,
2004 y›l›ndan bu yana, “Ad›m Ad›m Çocu¤um ve Ben” adl› televizyon program›
yoluyla TV 8 ekranlar›ndan daha geniﬂ bir kitleye ulaﬂt›r›lmaktad›r.

Lezzet Güneﬂi
2002 y›l›n›n Ekim ay›ndan bu yana “yemek kültürü dergisi” olarak
yay›mlanan Lezzet Güneﬂi’nde, dergi ekibinin titiz ve özenli çal›ﬂmalar› sonucunda
oluﬂturulan yüzlerce yemek tarifi, en do¤ru sonuca ulaﬂ›lana dek defalarca
denenerek ve foto¤raflanarak yay›ma haz›r hale getirilmektedir. Lezzet Güneﬂi
dergisi, 2007 y›l› içinde yap›lan yeni bir düzenlemeyle, okuyucular›na sadece
abonelik sistemi üzerinden ulaﬂt›r›lmaktad›r.
Birlikte Elele
1990 y›l›n›n May›s ay›ndan bu yana, müﬂterilerle kurulan iliﬂkileri
pekiﬂtirebilmek amac›yla yay›mlanan Birlikte Elele bülteni, 2007 y›l›nda 18
yaﬂ›na girmiﬂtir. Her ay düzenli olarak 12.000 adet bas›lan Birlikte Elele bülteni,
Banvit’in sektörel ve kurumsal çal›ﬂmalar›n›, yat›r›mlar›n›, ﬁirket içinde yaﬂanan
en son geliﬂmeleri ve ﬁirketin sosyal alanda gerçekleﬂtirdi¤i tüm faaliyetleri
içermektedir. Bülten, Banvit çal›ﬂanlar›na, müﬂterilere ve tüketicilere ücretsiz
olarak ulaﬂt›r›lmaktad›r.
2D
Organizasyon yap›s›ndan verimlili¤e, bilgisayardan çal›ﬂanlar›n
performans›na ve kiﬂisel geliﬂimlerine kadar de¤iﬂik konular› içeren yaz›larla 12
y›ld›r her ay Banvit çal›ﬂanlar›yla buluﬂan 2D bülteni, çal›ﬂanlar›n kiﬂisel geliﬂim
süreçlerine katk›da bulunmay› hedeflemekle birlikte ﬁirket içi haberlerin kurum
çal›ﬂanlar›na iletilmesini de sa¤lamaktad›r.
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Uyum Raporu

BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹
1. Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipleri ile iliﬂkiler için ayr› bir birim
oluﬂturulmam›ﬂt›r. ﬁu aﬂamada Genel Müdür
bizzat pay sahiplerinden gelen soru ve önerileri
cevaplamaktad›r.
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklar›n›n Kullan›m›
2007 y›l› içerisinde ﬁirketimize 10 pay
sahibi, yeni pay alma kuponu ve kâr pay› kuponu
haklar›n› kullanabilmek için baﬂvurmuﬂ olup, pay
sahiplerine haklar› kulland›r›lm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda yap›lan Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s› için gerek ‹MKB’ye özel haller gere¤i
bildirim yap›larak, gerekse görsel bas›n ile pay
sahipleri bilgilendirilmiﬂtir.
Ayr›ca tüm bu iﬂlemler ﬁirketimizin internet
sitesinde kamuoyuna sunulmuﬂtur.
2007 y›l›nda özel denetçi tayini talebi
olmam›ﬂt›r. Yeni dönemde, bireysel bir hak olarak
özel denetçi atanmas› konusu Ana
Sözleﬂmemizde yer almamaktad›r.
3. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul’a kat›l›m›n kolaylaﬂt›r›lmas›
amac›yla ‹MKB arac›l›¤› ile ve gazetelere ilan
verilerek davet yap›lm›ﬂt›r.
Genel Kurul tutanaklar›, gelir tablolar› ve
hazirun cetveli ﬁirketimizin internet sitesinde
tüm yat›r›mc›lar›n de¤erlendirmelerine aç›kt›r.
4. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Oy haklar› üzerinde imtiyaz
bulunmamaktad›r.
Az›nl›k paylar yönetimde temsil
edilmemektedir. Ayr›ca Ana Sözleﬂmemizde
birikimli oy kullanma yöntemine yer
verilmemiﬂtir.
5. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m
Zaman›
ﬁirket kâr›na kat›l›mda bir imtiyaz
bulunmamaktad›r. Ana Sözleﬂmemizde yer alan
kâr›n tespiti ve da¤›t›m› ile ilgili 23. madde
d›ﬂ›nda, ayr›ca kamuya aç›klanan bir kâr da¤›t›m
politikam›z yoktur. Ancak Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun öngördü¤ü oranlara ba¤l› kal›narak
yasal süreler içinde kâr pay› da¤›t›m›
yap›lmaktad›r.

2007 y›l›nda bir Genel Kurul yap›lm›ﬂt›r.
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda toplant› nisab›
%80 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Toplant› tarihi
‹MKB’de, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve bir
yerel ile bir yüksek tirajl› gazetede pay sahiplerine
bildirilmiﬂtir. Kurulda pay sahipleri soru sorma
haklar›n› kullanm›ﬂ ve bu sorular
cevapland›r›lm›ﬂt›r.

Seri IV, No: 27 Sermaye Piyasas› Kanunu’na
Tabi Olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar’›n
Temettü ve Temettü Avans› da¤›t›m›nda
uyacaklar› esaslar tebli¤inin “hisse senetleri
borsada iﬂlem gören ortakl›klarda birinci temettü
oran› ve temettü da¤›t›m›” baﬂl›kl› 5. maddesinin
1. f›kras› ile da¤›t›labilir kâr›n en az %20 oran›nda
kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.

Pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir öneri
verilmemiﬂtir.

ﬁirketimiz Yönetim Kurulu, ilgili faaliyet
döneminde da¤›t›labilir kâr oluﬂmuﬂ ise, temettü
miktar›n› SPK’n›n ilgili tebli¤inde belirledi¤i
oranlar›n üzerinde teklif edip etmeyece¤ine karar
verebilir; pay sahipleri Genel Kurul onay›yla bu
öneriyi kabul veya reddedebilir.

Mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi
önemli nitelikteki kararlar›n Genel Kurul
taraf›ndan al›nmas› konusunda Ana Sözleﬂme’ye
aç›k bir hüküm konmam›ﬂt›r.
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9. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i

6. Paylar›n Devri
Hisse senetlerimizin devri herhangi bir
k›s›tlamaya tabi de¤ildir. Hisse senetlerimizin
tümü hamiline oldu¤u için ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi’nde pay devrini k›s›tlayan herhangi
bir hüküm bulunmamaktad›r.

ﬁirketimizin internet adresi
www.banvit.com'dur. ‹nternet sitemizdeki bilgiler
aﬂa¤›daki gibidir:
1. Kurumsal Bilgiler
·

Dünden Bugüne

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE
ﬁEFFAFLIK

·

Banvit Kültürü

·

Üretim

·

Sat›ﬂ ve Da¤›t›m

·

‹nsan Kaynaklar›

·

Yat›r›mc›ya Özel (Anl›k borsa verilerinin
ulaﬂ›labildi¤i sayfa)

7. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri VIII, No:
39 Özel Durumlar›n Kamuya Bildirilmesine iliﬂkin
tebli¤ine uygun olarak, ‹MKB arac›l›¤› ile
aﬂa¤›daki konularda bilgilendirme yap›lmaktad›r:
•

•

Genel Kurul taraf›ndan karara ba¤lanmas›
gereken kâr da¤›t›m›, ana sözleﬂme
de¤iﬂiklikleri ve sermaye art›r›m› gibi
konular,

·

Sektörel Kanunlar

·

Sosyal Projeler

·

Banvit Basketbol
2. Banvit Mutfa¤›

Sermaye yap›s›na ve yönetimin kontrolüne
iliﬂkin de¤iﬂiklikler,

·

Ne piﬂirelim

·

Püf Noktalar›

·

Ölçüler

·

Kalori Rehberi

·

Baharatlar

·

Neden Banvit?
3. Ürünler

•

Ba¤›ms›z Denetleme Kurulu’nun de¤iﬂmesi,

•

Girilen piliç ve hindi eti ihalelerinin
sonuçlar›,

•

Yat›r›mlara iliﬂkin bilgiler,

•

Di¤er önemli de¤iﬂiklikler.
8. Özel Durum Aç›klamalar›

2007 y›l› içinde, SPK’n›n Seri VIII, No: 39
Tebli¤i uyar›nca 24 özel durum aç›klamas›
yap›lm›ﬂt›r. Bu özel durum bildirimleriyle SPK ve
‹MKB taraf›ndan ilgili ek bir aç›klama
istenmemiﬂtir. Sadece, ﬁirketimizle ilgili bas›nda
ç›kan iki habere istinaden, SPK bu haberin
do¤rulu¤u konusunda aç›klama yap›lmas›n›
istemiﬂ ve bu konuda bildirim yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca ﬁirketimiz yurtd›ﬂ› borsalara kote
olmam›ﬂt›r.
2007 y›l› içinde, özel durum bildirimlerinin
zaman›nda yap›lmamas› nedeniyle SPK
taraf›ndan uygulanan herhangi bir yapt›r›m söz
konusu olmam›ﬂt›r.

·

Banvit Piliç

·

Banvit Hindi

·

Banvit Haz›r Ürün

·

Banvit ﬁarküteri

·

S›k Sorulan Sorular
4. E-Hizmetler

·

Ürün Takip

·

B2Banvit
5. Bas›n Odas›

·

Bas›n Bültenleri

·

Bas›n Aç›klamalar›

·

Logo ve Görseller
6. ‹letiﬂim

Sitemizde ana menü elemanlar›na ek
olarak, ﬁirket haberlerine yer verdi¤imiz
“Banvit’ten” adl› köﬂemiz, “Sa¤l›kl› Yaﬂam” ve
“Çocuk Sa¤l›¤›” köﬂelerimiz ve ziyaretçilerimizin
doktorumuza genel ya da çocuk sa¤l›¤›yla ilgili
sorular›n› iletecekleri bir form sayfam›z
mevcuttur.
Sitemizde Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin
II. Bölüm madde 1.11.5’te say›lan bilgilerin bir
k›sm›na yer verilmiﬂtir.
10. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
Hisse senetlerimiz hamiline oldu¤u için,
ﬁirket’in gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahipleri
olarak sadece Yönetim Kurulu’nun sahip oldu¤u
paylar, dolayl› ve karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkilerinden
ar›nd›r›lmak suretiyle ba¤›ms›z denetçi
raporumuzda kamuya aç›klanmaktad›r.
11. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan
Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂiler
Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu’dur. Bu
kurullar›n listesi kamuya duyurulmam›ﬂt›r.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ﬁirketimiz menfaat sahipleri, Genel Kurul
Toplant›lar›’ndan gazetelere yap›lan davet ile ve
‹MKB’ye yap›lan bildirimler ile
bilgilendirilmektedirler. Genel Kurul tarihinden
15 gün önce de ﬁirket merkezinde mali tablolar
ve ba¤›ms›z denetçi raporlar› menfaat
sahiplerinin incelemesine sunulmaktad›r. Ayr›ca
di¤er bilgilere de internet sitemizden
ulaﬂ›lmaktad›r.
13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime
Kat›l›m›
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›lmalar›
konusunda herhangi bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂt›r.
14. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

Temel amac›m›z, do¤ru insan› do¤ru iﬂe
yerleﬂtirerek hem iﬂletmenin hem bireyin
ç›karlar›n› gözetmek, böylelikle iﬂletmenin ve
çal›ﬂanlar›n verimlili¤ini art›rmakt›r. Personel
seçme ve yerleﬂtirme sürecinde ana ilke, kiﬂilere
eﬂit f›rsat vererek, geliﬂmeye aç›k, de¤iﬂimden
korkmayan, insani iliﬂkilerinde baﬂar›l›, e¤itim
düzeyi yüksek, tak›m çal›ﬂmas›n› seven, genç ve
dinamik kiﬂileri ﬁirketimize kazand›rmakt›r.
Banvit’te e¤itimin amac›, çal›ﬂanlar›n
geliﬂmesine ve performanslar›n› art›racak
de¤iﬂikliklere uyum sa¤lamas›na yard›mc›
olmakt›r. E¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›nda;
personelin iﬂini daha iyi yapabilmesi için gerekli
yetkinliklerini geliﬂtirecek, performans ve kariyer
hedeflerine ulaﬂmalar›n› sa¤layacak e¤itimlerin
programa al›nmas›na dikkat edilir.
Oluﬂturulan ücret politikas› ile tüm
çal›ﬂanlar›n bulunduklar› pozisyona ve hayat
standard›na göre ücret almas› sa¤lanm›ﬂt›r. ‹dari
kadroda ve üretim kadrosunda çal›ﬂanlar için
ayr› olarak geliﬂtirilmiﬂ performans yönetim
sistemleri ile de bu politika desteklenmiﬂtir.
Hedefimiz, çal›ﬂanlar›m›z›n yaln›zca iﬂ
yaﬂam›ndaki beklentilerini karﬂ›lamak de¤il, bu
aileye kat›lmakla çal›ﬂanlar›n gerçek
yaﬂamlar›nda da fark yaratabilmektir.
15. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler
Hakk›nda Bilgiler
Müﬂteri memnuniyetini kazanmay› prensip
edinerek, de¤iﬂen müﬂteri istek ve ihtiyaçlar›na
göre yasalara uygun olarak ürün ve hizmetlerin
iyileﬂtirilmesine dayal› ISO 9001 kalite yönetim
sistemi belgesi al›nm›ﬂt›r.
Ürünlerimizin güvenilirli¤inin göstergesi
olan, üretim esnas›nda kritik noktalarda önlem
al›narak sa¤l›kl› ve güvenli g›da ürünleri üretmeyi
gerekli k›lan HACCP sistemini de içinde bar›nd›ran
“ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim” belgemiz
mevcuttur.
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Ürün yönetimi taraf›ndan y›lda bir kez
müﬂterilere anket uygulamas› yap›lmaktad›r.
Anket sonuçlar›na göre eksik olan noktalar tespit
edilerek bu noktalar›n iyileﬂtirilmesine
çal›ﬂ›lmaktad›r.
800’lü ücretsiz tüketici dan›ﬂma hatt› 24
saat aç›k bulunmakta ve buraya ulaﬂan ﬂikayet,
problem ve önerilere cevap verilmektedir.
Büyük müﬂterilerden ﬂubeler-bayiler
arac›l›¤›yla kalite güvence bölümüne ulaﬂan
ﬂikayetlerin sebepleri araﬂt›r›larak sistemde
gerekli iyileﬂtirmeler yap›lmakta ve ilgili firma
ve kiﬂilere cevap verilmektedir.
Pazarlama Bölümü’nde görev alan müﬂteri
iliﬂkilerinden sorumlu arkadaﬂlar›m›z
müﬂterilerimizi s›k s›k ziyaret ederek karﬂ›laﬂ›lan
problemlere çözüm getirmekte, müﬂterilerin
uyar›lar›n› dikkate alarak gerekli önlemlerin
al›nmas›n› sa¤lamakta, k›sacas›, müﬂteri
ba¤l›l›¤›n›n art›r›lmas› çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir.
Mal tedarik edilen firmalar›n, üretim ﬂartlar›
ve koﬂullar› denetlenmekte, varolan sorunlar
görüﬂülmektedir. Denetleme sonucu tedarikçi
firmalara denetleme formu gönderilmekte,
gerekli düzeltmelerin ve iyileﬂtirilmelerin
yap›lmas› sa¤lanmaktad›r. G›da ve g›daya de¤en
ambalaj maddeleri üreten tedarikçilerimizin
denetimlerinde g›da güvenli¤i gereksinimleri
dikkate al›nmaktad›r.
16. Sosyal Sorumluluk
Faaliyet Raporu’nun Sosyal Sorumluluk
bölümünde anlat›lm›ﬂt›r.
17. Çevresel Faaliyetler
S›v› At›klar:
Evsel ve endüstriyel at›k sular ayr› olan
biyolojik at›k su ar›tma tesislerinde ar›t›lmaktad›r.
Endüstriyel ar›tmada 3.500 m3 ton/gün su
ar›t›lmaktad›r. 16.05.2005/3000-2838 müracaat
tarihi ve say›s› ile endüstriyel ar›tma deﬂarj izin
belgesi al›nm›ﬂt›r.
Evsel ar›tmada 125 ton/gün su
ar›t›lmaktad›r. 21.04.2005/3000-2293 müracaat
tarihi ve say›s› ile evsel ar›tma deﬂarj izin belgesi
al›nm›ﬂt›r.

Kat› At›klar:
Kat› at›k olarak rendering’e giden at›klar
(iç organ, tüy, kafa, kan, kuluçka yumurta
kabuklar›, vs.) ve proseslerden ç›kan at›klar (köpük
tabak, naylon, k›r›k plastik, kasa, maske, bone,
ka¤›t, plastik bidon, çöp, vs.) bulunmaktad›r.
Rendering’e giden at›klar iﬂlenerek yem
fabrikas›nda yem katk› maddesi olarak
kullan›lmaktad›r.
Ayr›ca rendering ünitesinde koku giderme
ünitesi mevcuttur. Koku giderme ünitesi, gaz
ç›k›ﬂ› esnas›nda koku yapan yabanc› maddelerin,
atmosfere yay›lmadan önce iki kimyasal y›kama
ile ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Prosesten ç›kan at›klar, geri dönüﬂüm
amac› ile geri dönüﬂüm firmalar›na verilmekte,
çöpler belediye çöplü¤üne at›lmaktad›r.
Gaz At›klar:
Gaz yak›t olarak oldukça temiz bir yak›t
olan do¤algaz kullan›lmaktad›r.
Endüstriyel Kaynakl› Hava Kirlili¤inin
Kontrolü Yönetmeli¤i’ne ba¤l› olarak, yakma
sisteminde, EK-3 Liste B 1.2.b; proseste, Ek-3
Liste B 7.2. a’ya göre; kükürt dioksit (SO2), karbon
monoksit (CO), azotdioksit (NO2) ve toz
parametrelerinin ölçümleri yapt›r›lm›ﬂt›r.

ISO 14001 ÇYS (Çevre Yönetim Sistemi)
Çal›ﬂmalar›:
Çevre Yönetim Sistemi, ﬁirket’in
faaliyetlerini, bugün, yar›n ve sürekli bir ﬂekilde
çevreyi düﬂünerek, zarar vermeden planlad›¤›n›
ve uygulad›¤›n› gösteren; yönetime, müﬂteriye,
çal›ﬂanlara ve çevreye verilen güveni simgeleyen
sistemdir.
ISO 14001 ise bu faaliyetlerin kontrol alt›na
al›nabilmeleri için gerekli yap›y› sa¤layan
uluslararas› bir standartt›r.
ISO 14001:2004 Çevre Sistem Belgesi
firmam›z taraf›ndan 09.11.2006 tarihinde
al›nm›ﬂt›r.
ÇED (Çevresel Etki De¤erlendirme) Belgesi
Çevresel Etki De¤erlendirmesi,
gerçekleﬂtirilmesi planlanan projelerin çevreye
olabilecek olumlu/olumsuz etkilerinin
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek

ölçüde en aza indirilmesi için al›nacak önlemlerin
ve seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin
belirlenerek de¤erlendirilmesinde ve projelerin
uygulanmas›n›n izlenmesi ve kontrolünde
sürdürülecek çal›ﬂmalar› ifade eder.
Bu kapsamda ﬁirketimiz’e 835 Karar No. ve
05.06.2003 karar tarihi ile Çevre ve Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan “ÇED OLUMLU BELGES‹”
verilmiﬂtir.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yap›s›, Oluﬂumu
ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulumuz Ana Sözleﬂmemizde
belirtildi¤i üzere, en az beﬂ, en çok dokuz üyeden
oluﬂmaktad›r. ﬁu anda Yönetim Kurulu, Genel
Kurul taraf›ndan seçilen beﬂ üyeden ibarettir.
Yönetim Kurulu’nun bir üyeli¤inin ölüm,
istifa gibi nedenlerle boﬂalmas› halinde, boﬂalan
Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Türk Ticaret Kanunu’nun
315. maddesi gere¤ince yapaca¤› seçimle
doldurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi

Çal›ﬂt›¤› ﬁirket

Vural Görener

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Banvit A.ﬁ.

Faruk Ebubekir

Yönetim Kurulu Bﬂk. Yrd.

Filiz Madencilik A.ﬁ.

‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü taraf›ndan
B-10-203 belge nolu ve 04.07.2006 tarihli
“B Grubu Emisyon ‹zin Belgesi” al›nm›ﬂt›r.
Tehlikeli At›klar:

Ömer Görener

Yön. Kur. Üyesi-Genel Müdür

Esra Görener Christoffel

Yönetim Kurulu Üyesi

Alan Perese

Yönetim Kurulu Üyesi

Koçtu¤ A.ﬁ.

Tehlikeli at›k olarak piller, flüoresanlar,
kartuﬂlar, at›k ya¤lar, tonerler, aküler, üstübüler,
at›k ya¤ filtreleri, vs. bulunmaktad›r.

Erol Turgut Görener

Yönetim Kurulu Üyesi

Banvit A.ﬁ.

Tehlikeli at›klar, tehlikeli at›k sahas›nda
yönetmeli¤e uygun olarak depolanmaktad›r.
Yönetmelikteki depolanma süreleri ve miktarlar›
dikkate al›narak lisansl› araçlarla lisansl› firmalara
gönderilmektedir.
Gürültü Kirlili¤i:
Her y›l ﬁirketimizde iç ve d›ﬂ ortamlarda
gürültü ölçümleri ve buna ba¤l› olarak iﬂitme
kayb› ölçümleri yap›lmaktad›r.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ﬁirketimiz
d›ﬂ›nda baﬂka görevler almas› konusunda
herhangi bir s›n›rlama yoktur ve belirli kurallara
ba¤lanmam›ﬂt›r. Ana Sözleﬂmemizde de bu
konuya yer verilmemiﬂtir. Ayr›ca ﬁirketimizde
ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r.
19. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Nitelikleri
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV.
Bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer
alan niteliklerle örtüﬂmektedir. Ana
Sözleﬂmemizde bu niteliklere ayr›ca yer
verilmemiﬂtir.

Banvit A.ﬁ.

20. ﬁirket’in Misyon ve Vizyonu ile
Stratejik Hedefleri
Vizyon
Avrupa’n›n önde gelen g›da ﬂirketlerinden
biri olmak.
Misyon
Müﬂterilerinin beklentilerini kalitesi, hizmeti
ve yarat›c›l›¤› ile gerçe¤e dönüﬂtürmek.
Müﬂterilerine “en uygun” de¤eri sunarken,
sektöründeki en iyi çal›ﬂma ortam›n› geliﬂtirmek
ve çevreye karﬂ› her zaman duyarl› olmak.
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Stratejik Hedefler
ﬁirketimizin stratejik hedeflerinin
kamuoyuna aç›k olmas›, rakiplerin eline geçecek
olmas›ndan ve ﬁirketimizin aleyhine sonuçlar
do¤urabilecek olaca¤›ndan aç›klanmas› do¤ru
bulunmamaktad›r.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol
Mekanizmas›
Yönetim Kurulu taraf›ndan bir risk yönetim
ve iç kontrol mekanizmas› oluﬂturulmuﬂtur.
Risk Yöntemi Sistemi’nin ‹ﬂleyiﬂi
Her sene sonu itibariyle, ba¤›ms›z denetçi
firmas› taraf›ndan yönetime sunulmak üzere,
ﬁirket’in karﬂ›laﬂabilece¤i riskler ve düzeltilmesi
gereken konularla ilgili bir “management letter”
haz›rlanmaktad›r. Bir sonraki y›lda “management
letter” tekrar haz›rlan›rken, bir önceki y›lla ilgili
risklerden yola ç›k›larak al›nan önlemler ve
düzeltilen konular ç›kar›l›r ve son haliyle ﬁirket’in
hangi durumda oldu¤u aç›klan›r.
‹ç Kontrol Sistemi’nin ‹ﬂleyiﬂi
ﬁirketimizde iç kontrol sistemi 10 kiﬂiden
oluﬂan denetim departman› taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. Genellikle ﬂubeler, yem
fabrikalar› ve ﬁirket iﬂtirakleri denetim konusunu
oluﬂturmakta, ola¤and›ﬂ› durumlarda da
operasyonel denetimler yap›lmaktad›r. Yap›lan
faaliyet ve iﬂlemlerin, belirlenmiﬂ ﬂirket
politikalar›na, planlara ve prosedürlere uygunlu¤u
kontrol edilir. Her türlü suiistimale karﬂ› gerekli
önlemler al›nmaya çal›ﬂ›l›r. ‹ç kontrolün daha
etkin olarak iﬂleyebilmesi için yasal ve teknolojik
geliﬂmeler takip edilerek, kontrol
mekanizmas›nda gerekli düzenleme ve geliﬂtirme
çal›ﬂmalar› yap›l›r. Denetim çal›ﬂmalar›
sonucunda haz›rlanan raporlar Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu’na sunulur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›

24. ﬁirket’le Muamele Yapma ve Rekabet
Yasa¤›

Yard›mc›s› Faruk Ebubekir ve Yönetim Kurulu
üyesi Alan Perese görev yapmaktad›r.

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler, ﬁirket’in
misyonu ve vizyonu çerçevesinde belirlenmiﬂ
hedeflere ulaﬂ›lmas›ndan sorumludur. ﬁirket,
Yönetim Kurulu taraf›ndan idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu, ﬁirket’in maksat ve konusuna
uygun bütün iﬂleri ﬁirket ad›na yapma yetkisine
sahiptir.

Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde
ﬁirket’le iﬂlem yapma ve rekabet yasa¤›
uygulanmam›ﬂt›r.

Ayr›ca ﬁirketimizde Yürütme Kurulu
oluﬂturulmuﬂtur. Bu kurulda aﬂa¤›da isimleri
aç›klanan 10 direktör görev yapmaktad›r.

ﬁirket ad›na düzenlenen her türlü belgenin
geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu
üyelerinden bir kiﬂi ile imza yetkisi verilen
yöneticilerden bir kiﬂinin müﬂterek imzalamas›
gerekmektedir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun
319. maddesi gere¤ince, idare ve temsil
yetkilerinin tamam›n› veya bir bölümünü pay
sahibi olmayan müdürlere b›rakabilir.
2004 y›l›nda denetimden sorumlu komite
oluﬂturulmuﬂtur. Denetim Komitemiz Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Faruk Ebubekir ve
Yönetim Kurulu üyesi Alan Perese’den
oluﬂmaktad›r.

25. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu taraf›ndan ﬁirket çal›ﬂanlar›
için aﬂa¤›daki iﬂ ahlak› ile ilgili kurallar
oluﬂturulmuﬂ olup, ﬁirket çal›ﬂanlar›na
aç›klanm›ﬂt›r:

Canl› Üretim Direktörü

‹lgi Görener

Kurumsal Geliﬂim ve
‹letiﬂim Direktörü

Mevlüt Solmaz

Lojistik Direktörü

Ömer Görener

Mali ‹ﬂler Direktörü
(Vekaleten)

•

Dürüstlük,

•

Alçakgönüllülük ve sevgi,

E. Turgut Görener

‹ﬂletme Direktörü

•

Kendi ayaklar› üzerinde durabilmek,

Melih Önal

Yem Sat›ﬂ Direktörü

•

Mükemmeli aramak,

Atila Çokkan

Sat›ﬂ Direktörü

•

Çal›ﬂanlar›na ve çevreye karﬂ› duyarl›
olmak,

Nerdin Alp

Sat›ﬂ Direktörü

Ahmet Bilir

Sat›ﬂ Direktörü

•

ﬁirket ile ilgili özel ve gizlilik içeren bilgilerin
korunmas›n› sa¤lamak,

Zafer Tansever

Pazarlama Direktörü

•

ﬁirket prosedürlerine uygun hareket etmek,

Kurumsal Yönetim Komitesi
oluﬂturulmam›ﬂt›r.

•

ﬁirket’in kârl›l›k hedeflerine ulaﬂmas›n›
sa¤lamak,

27. Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali
Haklar

•

Çal›ﬂanlar›n mesleki kariyerlerinde geliﬂim
imkan› yaratmak,

•

Mevcut kurallar kamuya aç›klanmam›ﬂt›r.

Yönetim Kurulu’na sa¤lanan mali haklar
ﬁirket Genel Kurulu’nda belirlenmektedir. Yönetim
Kurulu, Kurul karar›na istinaden, ayl›k Yönetim
Kurulu ücreti ve dönem kâr›ndan y›ll›k kâr pay›
almaktad›r.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluklar›
Ana Sözleﬂme’de yer almaktad›r. Yönetim Kurulu
en az dört üyenin kat›l›m› ile toplan›r ve kararlar
bu üyelerin olumlu oyu ile al›n›r. Toplant›larda
görüﬂülecek konular gündem ile tespit olunur ve
toplant› gününden önce üyelere tebli¤ olunur.
Toplant› kararlar›, karar zapt›na geçmektedir.

Zafer Bilgi

26. Yönetim Kurulu’nda Oluﬂturulan
Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
ﬁirket Denetim Komitemiz iki kiﬂiden
oluﬂmaktad›r. Komite’de Yönetim Kurulu Baﬂkan

Yukar›daki iﬂlemlerin yap›lmas› ve
iletiﬂimin sa¤lanmas› Genel Müdür’e ba¤l›
sekretarya taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
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Banvit Band›rma
Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ.
ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait Konsolide
Mali Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetim Raporu

BANV‹T 2007 FAAL‹YET RAPORU 43

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine
Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakk›nda Ba¤›ms›z Denetim Raporu
Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ﬁirketi
Yönetim Kurulu’na
Giriﬂ
Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ﬁirketi (“ﬁirket”) ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n (bundan
sonra birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r) 31 Aral›k 2007 konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona
eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iﬂim tablosunu, konsolide nakit
ak›m tablosu ve önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Grup’un 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle sona eren y›la ait konsolide mali tablolar›n›n ba¤›ms›z
denetimi baﬂka bir ba¤›ms›z denetim firmas› taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve söz konusu konsolide mali
tablolarla ilgili 11 Nisan 2007 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda ilgili ba¤›ms›z denetim firmas›
taraf›ndan ﬂartl› görüﬂ bildirilmiﬂtir.

Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide 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, konsolide 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 risklerin de¤erlendirilmesini 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 bildirmek
de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, iﬂletme
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide 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 konsolide finansal
tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün
oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii
Anonim ﬁirketi ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle gerçek konsolide finansal
durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit
ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› (Not 2)
çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
Görüﬂü Etkilemeyen Husus

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹ﬂletme Yönetiminin Sorumlulu¤u
‹ﬂletme yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal
raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu
sorumluluk, konsolide 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 takdirde 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 konsolide 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.

Not 25’de detaylar›yla aç›kland›¤› üzere ﬁirket’in konsolide ba¤l› ortakl›klar›ndan Yumtaﬂ
Yumurta Sanayii Anonim ﬁirketi’nden (Yumtaﬂ) 11,642,200 Amerikan Dolar alaca¤›
bulunmaktad›r. Band›rma 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ald›¤› karar do¤rultusunda belirlenmiﬂ
olan üç y›ll›k ödeme plan›n›n süresi dolmuﬂ ve Yumtaﬂ iflas içi konkordato süresinin uzat›m› için
ayn› mahkemeye baﬂvurmuﬂ ancak söz konusu talep yerel mahkeme taraf›ndan reddedilmiﬂtir.
Reddedilen ve taraflara tebli¤ edilen yerel mahkeme karar› Yumtaﬂ taraf›ndan temyiz edilmiﬂtir.
Temyiz istemi 2 ﬁubat 2006 tarihinde Yarg›tay taraf›ndan reddedilmiﬂ ancak Yumtaﬂ karar
düzeltme talebiyle tekrar Yarg›tay’a baﬂvuruda bulunmuﬂtur. Yumtaﬂ’›n konkordatonun
uzat›lmas› talebi reddedildi¤inden, taraflar›n r›zai akitleri ile çözüm yoluna gidilmiﬂ, Yumtaﬂ ’›n
elinde bulunan taﬂ›nmazlar ile tüm Banvit hisse senetleri Yumtaﬂ taraf›ndan 20 Temmuz 2007
tarihinde ﬁirket’e devredilmiﬂtir. Not 9’da ayr›nt›lar› belirtildi¤i üzere 31 Aral›k 2007 itibariyle
T.C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru ile çevrilmesi sonucu oluﬂan 4,782,112 YTL tutar›ndaki
Yumtaﬂ alaca¤› için, bu tutar›n tamam› kadar de¤er düﬂüklü¤ü hesaplam›ﬂt›r. Tüm bu iﬂlemler
konsolide mali tablolarda karﬂ›l›kl› olarak eliminasyona tabi tutulmuﬂtur. Rapor tarihi itibariyle
ﬁirket yönetimi elindeki kendi hisse senetlerini en k›sa zamanda elinden ç›karmay›
planlamaktad›r. Yumtaﬂ taraf›ndan aç›lan iflas davas›n›n 26 Ekim 2007 tarihli oturumda
Yumtaﬂ’›n iflas›na karar verilmiﬂtir. Rapor tarihi itibariyle dosya henüz kesinleﬂmemiﬂtir.
‹stanbul,
31 Mart 2008

Akis Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirlik
Anonim ﬁirketi

Bülent Ejder
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
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31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
Konsolide Bilanço

31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibariyle
Konsolide Bilanço

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

Ba¤›ms›z

Ba¤›ms›z

Denetim'den

Denetim'den

Dipnot

Geçmiﬂ

Geçmiﬂ

Referanslar›

2007

2006

201.856.158

115.648.166

Varl›klar
Cari/Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler

4

11.193.234

16.998.287

Menkul K›ymetler (net)

5

-

-

Ticari Alacaklar (net)

7

79.347.721

46.807.648

Finansal Kiralama Alacaklar› (net)

8

-

-

‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

48.883

130.867

Di¤er Alacaklar (net)

10

-

-

Canl› Varl›klar (net)

11

34.781.429

17.271.562

Stoklar (net)

12

67.484.399

30.622.634

Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerinden Alacaklar (net)

13

-

-

Ertelenen Vergi Varl›klar›

14

-

-

Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

15

9.000.492

3.817.168

107.865.086

94.806.513

Cari Olmayan/Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)

7

-

-

Finansal Kiralama Alacaklar› (net)

8

-

-

‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

-

-

Di¤er Alacaklar (net)

10

-

-

Finansal Varl›klar (net)

16

2.390.192

651.615

Pozitif/Negatif ﬁerefiye (net)

17

3.927.719

3.927.719

Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)

18

-

-

Maddi Varl›klar (net)

19

100.665.005

85.068.316

Maddi Olmayan Varl›klar (net)

20

708.497

660.875

Ertelenen Vergi Varl›klar›

14

-

4.371.101

Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar

15

173.673

126.887

309.721.244

210.454.679

Toplam Varl›klar

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.

Dipnot
Referanslar›
Yükümlülükler
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
6
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
6
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
8
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
10
Ticari Borçlar (net)
7
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
9
Al›nan Avanslar
21
Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri Hakediﬂ Bedelleri (net)
13
Borç Karﬂ›l›klar›
23
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
14
Di¤er Yükümlülükler (net)
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
6
Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinden Borçlar (net)
8
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
10
Ticari Borçlar (net)
7
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
9
Al›nan Avanslar
21
Borç Karﬂ›l›klar›
23
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
14
Ertelenmiﬂ gelirler (net)
15
Ana Ortakl›k D›ﬂ› Paylar
24
Özsermaye
Sermaye
25
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
25
Sermaye Yedekleri
26
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
25-26
Kâr Yedekleri
27
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
27
Net Dönem Kâr›
Geçmiﬂ Y›llar Kâr›
28
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

Ba¤›ms›z
Denetim'den
Geçmiﬂ
2007

Ba¤›ms›z
Denetim'den
Geçmiﬂ
2006

97.533.673
15.576.118
17.600.707
279.182
49.713.421
2.294
14.361.951
59.709.414
55.015.827
247.151
2.048.518
956.709
1.441.209
28.835
152.449.322
80.000.402
(22.511.632)
6.348.821
6.348.821
1.069.249
-

97.549.254
32.152.223
21.292.130
84.012
39.699.493
42.467
4.278.929
15.745.981
12.654.117
391.338
1.693.917
1.006.609
233.571
96.925.873
80.000.402
(22.511.632)
6.348.821
6.348.821
2.385.455
-

1.069.249
56.839.739
30.702.743
309.721.244

2.385.455
12.102.492
18.600.335
210.454.679

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 Aral›k tarihinde Sona Eren Y›llara Ait
Konsolide Gelir Tablolar›

31 Aral›k tarihinde Sona Eren Y›llara Ait
Konsolide Öz Sermaye De¤iﬂim Tablolar›

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

Gelir Tablosu
Esas Faaliyet Gelirleri
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler (net)
Brüt Esas Faaliyet Kâr›
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Kâr›
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Gelirleri/(Giderleri) (-)
Faaliyet Kâr›/Zarar›
Net Parasal Pozisyon Kâr/(Zarar›)
Ana Ortakl›k D›ﬂ› Kâr/(Zarar)
Vergi Öncesi Kâr
Vergiler
Net Dönem Kâr›
Hisse Baﬂ›na Kazanç

Dipnot
Referanslar›
36
36
36
36
37
38
38
39
40
24
41
42

Ba¤›ms›z
Denetim'den
Geçmiﬂ
2007

Ba¤›ms›z
Denetim'den
Geçmiﬂ
2006

543.557.157
(401.219.280)
142.337.877
(73.036.909)
69.300.968
2.463.305
(722.470)
10.857.094
81.898.897
(32.893)
81.866.004
(25.026.265)
56.839.739
0,00075

364.776.003
(292.709.905)
72.066.098
(58.305.149)
13.760.949
4.490.532
(843.936)
(8.254.304)
9.153.241
(17.703)
9.135.538
2.966.954
12.102.492
0,00016

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.

31 Aral›k 2005 bakiyeleri

Sermaye
80.000.000

Karﬂ›l›kl› Öz Sermaye
‹ﬂtirak
Enflasyon
Sermaye
Düzeltme
Düzeltmesi
Farklar›
(22.511.632)
6.348.821

Yabanc› para çevrim farklar›
Sermaye art›ﬂ›
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2006 bakiyeleri

402
80.000.402

(22.511.632)

Yabanc› para çevrim farklar›
Temettü da¤›t›m›
Net dönem kâr›
31 Aral›k 2007 bakiyeleri

-

-

80.000.402

(22.511.632)

6.348.821

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›
1.200.592

Geçmiﬂ
Y›l ve
Net Dönem
Kâr›
18.600.335

Özsermaye
Toplam›
83.638.116

1.184.863
2.385.455

12.102.492
30.702.827

1.184.863
402
12.102.492
96.925.873

- (1.316.206)
6.348.821

1.069.249

- (1.316.206)
(84)
(84)
56.839.739 56.839.739
87.542.482 152.449.322

Takip eden notlar konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› oluﬂtururlar.
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31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

NOT 1-GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Kategoriler itibariyle dönem içinde 31 Aral›k tarihi itibariyle çal›ﬂan personel ortalama say›s›
aﬂa¤›daki gibidir:

Genel
Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii Anonim ﬁirketi (“ﬁirket” veya “Banvit”), 1968 y›l›nda
Band›rma’da kurulmuﬂtur. Banvit’in hisselerinin %19,20'si ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
(‹MKB)’nda iﬂlem görmektedir. Banvit’in merkezi Bal›kesir Asfalt› 8. Km 10201 Band›rma/Türkiye
adresindedir.

2007
1.518
474
1.992

Mavi yakal›
Beyaz yakal›
Toplam çal›ﬂan say›s›

2006
1.506
430
1.936

NOT 2-KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
Banvit’in fiili faaliyet konusu yem, dam›zl›k yumurta, günlük etlik civciv, canl› piliç, piliç eti ile
hindi palaz›, hindi eti, k›rm›z› et üretimi, kesimi ve pazarlamas›d›r. Banvit, 2005 y›l›nda baﬂlad›¤›
k›rm›z› et üretimi ve kesimi ile tam piﬂmiﬂ köfteler, kebaplar, dönerler, burgerler ve kaplamal›
ürünlere ek olarak salam, sosis, sucuk ve jambon çeﬂitleri ile ürün yelpazesini geniﬂletmiﬂtir.
Konsolide mali tablolar aç›s›ndan, Banvit ve konsolidasyona tabi tutulan ba¤l› ortakl›klar›n
tamam› “Grup” olarak adland›r›lmaktad›r.
31 Aral›k 2007 tarihi ve bu tarihte sona eren hesap dönemi itibariyle haz›rlanan konsolide mali
tablolar, Yönetim Kurulu taraf›ndan 4 Nisan 2008 tarihinde onaylanm›ﬂ ve Yönetim Kurulu ad›na
imzalanm›ﬂt›r.
31 Aral›k tarihi itibariyle konsolidasyon kapsam›na al›nan ba¤l› ortakl›klar ve ﬁirket’in bunlara
iﬂtirak oranlar› aﬂa¤›da sunuldu¤u gibidir:

Yumtaﬂ Yumurta Sanayii A.ﬁ.
(Yumtaﬂ)
Badiﬂ Dam›zl›k ‹ﬂletmeleri A.ﬁ.
(Badiﬂ)
Nutrinvestments B.V.

Kuruldu¤u
Ülke

Baﬂl›ca
Faaliyetler

‹ﬂtirak Oranlar›
2007
2006

Türkiye

Gayri faal

%83,75

%83,75

Türkiye
Hollanda

Kanatl› yetiﬂtiricili¤i
Holding ﬁirketi

%99,04
%100,00

%90,71
%100,00

ﬁirket, 30 Temmuz 2007’de %90,71 oran›nda hissesine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤› Badiﬂ A.ﬁ.’ne
ait 26.600.000 adet hisse senedini sat›n alm›ﬂt›r. Böylece ﬁirket’in Badiﬂ A.ﬁ.’deki ortakl›k pay›
%99,04’e yükselmiﬂtir.

2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar›
Uygunluk Beyan›
Banvit ve Türkiye’de faaliyette bulunan ba¤l› ortakl›klar›, muhasebe kay›tlar›n› Tek Düzen Hesap
Plan›, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunlar›’na uygun olarak tutmakta ve yasal mali
tablolar›n› da buna uygun olarak Yeni Türk Liras› (“YTL”) baz›nda haz›rlamaktad›r.
Yurtd›ﬂ›nda faaliyette bulunan ba¤l› ortakl›klar ise muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n›
faaliyette bulundu¤u ülke kanunlar›na ve düzenlemelerine uygun olarak haz›rlamaktad›r.
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 XI-25 no’lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde (“Tebli¤”) kapsaml› bir
muhasebe ilkeleri seti yay›nlanm›ﬂt›r. An›lan tebli¤de ve “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤de De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤” de (“Seri XI 27 numaral›
Tebli¤”) alternatif olarak Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n (“UFRS”)
uygulamas›yla da, SPK muhasebe standartlar›na uyulmuﬂ say›laca¤› belirtilmiﬂtir. Konsolide
mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama
çerçevesinde haz›rlanm›ﬂt›r ve SPK taraf›ndan 10 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulamas›
zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur.
Konsolide mali tablolar Banvit’in ve ba¤l› ortakl›klar›n›n yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›ﬂ ve Yeni
Türk Liras› cinsinden ifade edilmiﬂ olup yukar›da bahsedildi¤i üzere UFRS’ye göre Grup’un
durumunu lay›k›yla arz edebilmesi için, bir tak›m tashihlere ve s›n›fland›rma de¤iﬂikliklerine tabi
tutularak haz›rlanm›ﬂt›r.
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31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi

Konsolide mali tablolar, aﬂa¤›da (i), (ii) ve (iii) paragraflar›nda yer alan hususlar kapsam›nda, ana
ﬂirket olan Banvit ile Ba¤l› Ortakl›klar’›n hesaplar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde
yer alan Ba¤l› Ortakl›klar’›n mali tablolar›, konsolide mali tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak
muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek Tebli¤’e uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r.

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. Dolay›s›yla konsolide mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baﬂlamak kayd›yla IASB
taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ 29 no’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standard› (“UMS 29”) uygulanmam›ﬂt›r.
2.3 ‹ﬂlevsel ve Raporlama Para Birimi
Banvit ve Türkiye’de faliyette bulunan ba¤l› ortakl›klar›n›n iﬂlevsel para birimi ile Grup’un
raporlama para birimi YTL’dir.
Yurtd›ﬂ› ba¤l› ortakl›klar›n iﬂlevsel ve raporlama para birimleri ise aﬂa¤›daki gibidir:

Nutrinvestments B.V.
Banvit Aliment Romania S.R.L. (*)
Agrafood S.R.L. (**)

‹ﬂlevsel Para Birimi
Euro
Romen Levi (“RON”)
RON

Raporlama Para Birimi
Euro
USD
USD

(*) Banvit Aliment Romania S.R.L. ,Nutrinvestments B.V.’nin %100 sahip oldu¤u ba¤l›
ortakl›¤›d›r.
(**) Agrafood S.R.L., Nutrinvestments B.V.’nin %99,99 sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤›d›r.
Romanya’daki ba¤l› ortakl›klar›n iﬂlevsel para birimi her ne kadar RON olsa da, Grup
konsolidasyonu amac›yla haz›rlanan finansal tablolarda raporlama para birimi olarak yönetim
Amerikan Dolar›’n› tercih etmiﬂtir.

i)

Ba¤l› Ortakl›klar, Banvit’in ya (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde ﬂirketteki hisselerle ilgili oy hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi
kanal›yla; veya (b) oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip
olmamakla birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak
suretiyle, mali ve iﬂletme politikalar›n› Banvit’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme
yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder.

ii) Ba¤l› Ortakl›klar’›n bilanço ve gelir tablolar›, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak
konsolide edilmiﬂ olup Banvit’in sahip oldu¤u Ba¤l› Ortakl›klar’›n kay›tl› de¤erleri ile
özsermayeleri karﬂ›l›kl› olarak netleﬂtirilmiﬂtir. Banvit ile Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup içi
iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsam›nda karﬂ›l›kl› olarak silinmiﬂtir. Banvit’in sahip
oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ilgili özsermaye tablosu hesaplar›ndan netleﬂtirilmiﬂtir.
Banvit’in Haziran 2007’e kadar %20’nin alt›nda kontrol yetkisine sahip oldu¤u teﬂkilatlanm›ﬂ
piyasalarda iﬂlem görmeyen ve makul de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde belirlenemeyen
özsermaye yat›r›m›, maliyet bedeli üzerinden, ﬂayet mevcut ise, de¤er düﬂüklü¤ü
karﬂ›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Bu tür yat›r›m, sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (Not 16).
iii) Ba¤l› Ortakl›klar’›n net varl›klar› ve dönem sonuçlar›ndaki az›nl›k hisseleri, ana ortakl›k d›ﬂ›
pay olarak konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayr› olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
2.5 Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi

Yabanc› ba¤l› ortakl›klar organizasyon, ekonomik ve finansal aç›dan özerk olmalar›ndan dolay›
yabanc› kuruluﬂ olarak nitelendirilmiﬂlerdir.

Muhasebe ilkeleri Grup taraf›ndan sürekli olarak uygulanmakta ve daha önceki dönemlerde
uygulanan muhasebe ilkeleri ile tutarl›l›k göstermektedir.

2.4 Konsolidasyon Esaslar›

2.6 Netleﬂtirme

Konsolide mali tablolar, Banvit’in ve ba¤l› ortakl›klar›n›n 31 Aral›k 2007 tarihli mali tablolar›ndan
oluﬂmaktad›r.

Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netleﬂtirme hakk›n›n var olmas›, net olarak
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olmas› veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine
getirilmesinin eﬂ zamanl› olarak gerçekleﬂebilmesi halinde, bilançoda net de¤erleri ile
gösterilirler.
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NOT 3-UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Maddi varl›klar›n amortisman›, do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak ve aﬂa¤›daki
ekonomik ömürler esas al›narak hesaplanm›ﬂt›r:

3.1 Has›lat&Gelirler
Gelirler, faaliyetlerinden dolay› Grup’a ekonomik fayda sa¤lanmas› muhtemel oldu¤u ve gelirin
güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün oldu¤u zaman mali tablolara yans›t›l›r, gelirin
hesaplara yans›t›lmas› için aﬂa¤›daki kriterlerin karﬂ›lanmas› gerekmektedir.
Mal Sat›ﬂlar›
Sat›ﬂlardan elde edilen kazançlar, sat›lan mal›n tüm riskinin ve mülkiyetinin al›c›ya geçti¤i ve
gelir tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilir oldu¤u zaman kaydedilir. Net sat›ﬂlar, mal
sat›ﬂlar›ndan iade, indirim, vergi ve komisyonlar›n düﬂülmüﬂ haliyle gösterilmiﬂtir.

Binalar
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Makina, Tesis ve Cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve Demirbaﬂlar
Özel Maliyetler

15-50 y›l
15-25 y›l
2-15 y›l
4-5 y›l
3-15 y›l
5-15 y›l

2004 y›l› öncesinde sat›n al›nan makine, tesis ve cihazlar 5 y›lda itfa edilirken, 2004 y›l› sonras›
al›mlar ekonomik ömürleri esas al›narak 2-15 y›l aras›nda de¤iﬂen sürelerde amortismana tabi
tutulmaktad›r.

Faiz
Faiz geliri; tahsilat ﬂüpheli olmad›kça, efektif faiz oran› dikkate al›narak, faiz tahakkuk ettikçe
kay›tlara al›n›r.
Temettüler
Ortaklar›n kâr pay› alma hakk› do¤du¤unda gelir kazan›lm›ﬂ kabul edilir.
3.2 Stoklar
Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n
maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüﬂtürme maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna
ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n birim maliyeti, a¤›rl›kl›
ortalama yöntemi ile belirlenmiﬂtir. Net gerçekleﬂebilir de¤er, iﬂin normal ak›ﬂ› içinde stoklar›n
gerçekleﬂmesi beklenen sat›ﬂ bedelinden, yap›lmas› gerekli tamamlama maliyeti ile sat›ﬂ
giderlerinin indirilmesinden sonra kalan de¤eri ifade eder (Not 12).
3.3 Maddi varl›klar
Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin 31 Aral›k 2004
tarihindeki al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmiﬂ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiﬂ
amortisman ve mevcutsa kal›c› de¤er düﬂüklü¤ünün indirilmesi sonras›nda oluﬂan net de¤eri ile
konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›r. Maddi duran varl›klar do¤rusal amortisman metoduyla
faydal› ömür esas›na uygun bir ﬂekilde amortismana tabi tutulmuﬂtur (Not 19). Arazi ve arsalar
amortismana tabi tutulmam›ﬂt›r.

Maddi varl›klar›n taﬂ›nan de¤erlerinin gerçekleﬂemeyece¤ine yönelik olay veya de¤iﬂikliklerin
meydana gelmesi durumunda herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ünün olup olmad›¤› incelenmektedir.
Söz konusu uyar›lar›n olmas› veya taﬂ›nan de¤erlerin gerçekleﬂebilir de¤eri aﬂmas› durumunda
varl›klar gerçekleﬂebilir de¤erlerine indirgenmektedir. Maddi varl›klar›n gerçekleﬂebilir de¤eri net
sat›ﬂ fiyat› veya kullan›mdaki de¤erinden büyük olan›d›r. Kullan›m de¤eri bulunurken,
gelecekteki nakit ak›ﬂlar›, cari piyasa koﬂullar›ndaki paran›n zaman de¤eri ve bu varl›¤a özel
riskleri yans›tan vergi öncesi iskonto oran› kullan›larak iskonto edilmektedir. Ba¤›ms›z olarak
büyük bir nakit giriﬂi sa¤lamayan bir varl›¤›n geçekleﬂebilir de¤eri varl›¤›n ait oldu¤u nakit giriﬂi
sa¤layan birim için belirlenmektedir. De¤er düﬂüklükleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
3.4 Maddi olmayan varl›klar
i) ﬁerefiye
Bir ba¤l› ortakl›k veya iﬂtirakin tan›mlanabilir net varl›klar›n›n rayiç de¤erlerini aﬂan bir maliyet
ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluﬂan aradaki bu fark ﬂerefiye olarak
tan›mlan›r, ﬁerefiye, ﬁirket yönetiminin gelecekte gerçekleﬂebilecek ekonomik faydalarla ilgili
tahminine ba¤l› olarak 31 Aral›k 2004 tarihine kadar on y›lda do¤rusal amortisman yöntemine
göre itfa edilmiﬂtir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ﬂerefiyenin amortisman uygulamas›
durdurulmuﬂ olup, bunun yerine y›ll›k olarak de¤er düﬂüklü¤ünün oluﬂup oluﬂmad›¤›n›n tespiti
gerekmektedir. ﬁerefiye, maliyetten 31 Aral›k 2004 tarihine kadar oluﬂmuﬂ birikmiﬂ amortisman
ve de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n düﬂülmesiyle (varsa) gösterilmiﬂtir.
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Bir iﬂletmenin sat›n al›nmas›na ba¤l› olmadan elde edilen maddi olmayan varl›klar maliyet
bedeli ile aktifleﬂtirilmektedir. Bir iﬂletmenin sat›n al›nmas›yla edinilen maddi olmayan varl›klar,
rayiç de¤eri sa¤l›kl› bir ﬂekilde belirlenebiliyorsa ve bu rayiç de¤er negatif ﬂerefiye
yaratmayacak veya al›mla oluﬂan mevcut negatif ﬂerefiyeyi art›rmayacak bir tutarla s›n›rl› ise,
ﬂerefiyeden ayr› olarak aktifleﬂtirilir. ‹ﬂletme içerisinde yarat›lan geliﬂtirme giderleri d›ﬂ›ndaki
maddi olmayan varl›klar aktifleﬂtirilmemekte ve oluﬂtuklar› y›l içerisinde giderleﬂtirilmektedir.

3.6 Borçlanma Maliyetleri

ii) Haklar
Maddi olmayan varl›klar, iktisap edilmiﬂ kullan›m haklar›n› ve di¤er tan›mlanabilir haklar› içerir.
Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin 31 Aral›k 2004
tarihindeki al›m gücüyle ifade edilen düzeltilmiﬂ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiﬂ itfa
paylar› ve mevcutsa kal›c› de¤er düﬂüklü¤ünün indirilmesi sonras›nda oluﬂan net de¤eri ile
konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›r. Maddi olmayan varl›klar do¤rusal amortisman
yöntemine göre ilgili k›ymetin tahmini ekonomik ömrü üzerinden 3-15 y›lda itfa edilmektedir.
Maddi olmayan varl›klar›n taﬂ›nan de¤erlerinin gerçekleﬂemeyece¤ine yönelik olay ve
de¤iﬂikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ünün olup olmad›¤›
incelenmelidir.
3.5 Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü
Grup, canl› varl›k, envanter ve ertelenen vergi varl›klar d›ﬂ›nda kalan her varl›k için her bir bilanço
tarihinde, sözkonusu varl›¤a iliﬂkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup
olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›
tahmin edilir. Kullan›ma uygun olmayan maddi olmayan varl›klarda ise geri kazan›labilir tutar
her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E¤er sözkonusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten
herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan
yüksekse de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelmiﬂtir. De¤er düﬂüklü¤ü kay›plar› konsolide gelir
tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
ﬁerefiyeler hariç bir varl›kta oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir
tutar›ndaki müteakip art›ﬂ›n de¤er düﬂüklü¤ünün kay›tlara al›nmalar›n› izleyen dönemlerde
ortaya ç›kan bir olayla iliﬂkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lan
tutar› geçmeyecek ﬂekilde geri çevrilir. ﬁerefiyelerde daha önceki dönemlerde oluﬂmuﬂ de¤er
düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› geri çevrilmez.

Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan iﬂlem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki
de¤erleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyet
de¤erleri üzerinden gösterilir. ‹ﬂlem masraflar› düﬂüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiﬂ
maliyet de¤eri aras›ndaki fark, konsolide gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman
maliyeti olarak yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluﬂtu¤unda konsolide
gelir tablosuna kaydedilir.
3.7 Finansal araçlar
i) S›n›fland›rma
Finansal araçlar›n s›n›fland›r›lmas›, söz konusu araçlar›n hangi amaç için elde edilmesine ba¤l›
olarak belirlenmektedir. Grup yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve
yetene¤inde oldu¤u belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar,
vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Likidite ihtiyac›n›n
karﬂ›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oran›ndaki de¤iﬂimler gözetilerek sat›labilecek olan k›sa
vadelerde al›n›p sat›lan finansal araçlar al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Her iki s›n›fland›rmaya da girmeyen finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bunlar, Yönetim’in bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha
k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iﬂletme sermayesinin
artt›r›lmas› amac›yla sat›ﬂ›na ihtiyaç duyulmayacaksa duran varl›klar olarak gösterilir, aksi
halde dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r.
ii) Muhasebeleﬂtirme
Finansal varl›klar Grup’a transfer edildikleri gün, borçlar ise Grup’tan transfer edildikleri gün
muhasebeleﬂtirilirler.
iii) De¤erleme
Finansal araçlar, iﬂlem maliyetleri dahil olmak üzere makul üzerinden de¤erlenir. ‹lk kay›t
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve
kabiliyeti olan finansal varl›klar, iskonto edilmiﬂ maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü
dikkate al›narak de¤erlenir.
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Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar bilanço tarihindeki rayiç
de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klardan kaynaklanan
gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar dönem kâr zarar›na yans›t›l›r. Sat›lmaya haz›r finansal
varl›klardan kaynaklanan gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar ise, sat›ﬂa ya da sürekli de¤er
düﬂüklü¤üne karar verilene kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilir ve sat›ﬂta ya da de¤er
düﬂüklü¤ünde daha önce özkaynaklar içinde oluﬂan kümülatif kâr zarar dönem kâr zarar›na
intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluﬂmuﬂ piyasa fiyat› olmayan ve di¤er de¤erleme yöntemleri
kullan›larak piyasa de¤eri tespit edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar konsolide mali
tablolarda enflasyon muhasebesinin sona erdi¤i tarihte geçerli olan sat›n alma gücüyle
gösterilmiﬂ tutardan ﬂayet mevcutsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle
de¤erlenmiﬂtir.

Kasa ve bankalar: Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri dönem sonu kurundan
de¤erlenmiﬂlerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n
gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.

iv) Makul de¤er ile de¤erlendirme prensipleri

De¤iﬂken faiz oranlar›na sahip yabanc› para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile
YTL’ye çevrilmiﬂ olup, makul de¤erleri kay›tl› de¤ere yaklaﬂmaktad›r.

Makul de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baﬂka bir varl›kla
de¤iﬂtirilebilece¤i veya bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n
piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›ﬂtan elde edilebilecek tutara veya
sat›n almadan do¤abilecek borca eﬂittir.
Finansal enstrümanlar›n makul de¤eri Grup taraf›ndan piyasalara iliﬂkin bilgiler ve gerekli
de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmiﬂtir. Ancak, makul de¤erin belirlenmesinde
kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda
sunulan tahminler Grup’un varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koﬂullar›nda elde
edebilece¤i de¤erler olmayabilir.
Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi ﬂarta ba¤l› taahhütler, karﬂ›
taraf›n anlaﬂman›n ﬂartlar›n› yerine getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu
olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.

Ticari alacaklar›n ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için ayr›lm›ﬂ olan karﬂ›l›klar›n kay›tl›
de¤erleri makul de¤er olarak kabul edilmektedir.
K›sa vadeli krediler ve di¤er parasal yükümlülüklerin kay›tl› de¤eri makul de¤er olarak kabul
edilmiﬂtir.
Ticari yükümlülükler tahmini makul de¤erleriyle gösterilmiﬂtir.

Al›m-sat›m amaçl› varl›klar›n makul de¤erlerindeki de¤iﬂimlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan gelir ve
giderler, konsolide gelir tablosunda gösterilmektedir.
Cari dönemde sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliﬂkin herhangi bir makul de¤er kayb› ve
kazanc› oluﬂmam›ﬂt›r.
v) Muhasebe kay›tlar›ndan ç›karma
Grup’un finansal varl›klar üzerindeki sözleﬂmeye ba¤l› haklar›n› kaybetmesi durumunda bu
varl›klar muhasebe kay›tlar›ndan ç›kar›l›r. Bu olay finansal varl›klar sat›ld›¤›, süresi doldu¤u veya
haklar›ndan feragat edildikleri zaman gerçekleﬂir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildi¤i,
iptal edildi¤i veya süresi doldu¤unda kay›tlardan ç›kar›l›r.
vi) Türev enstrümanlar

Baz› finansal varl›klar›n maliyet de¤erine eﬂit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri
nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerine eﬂit oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Aﬂa¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan
yöntemler ve varsay›mlar belirtilmiﬂtir.

Grup, operasyonel maliyetlerinden kaynaklanan fiyat riskine karﬂ› korunmak için türev
enstrümanlar› kullanmaktad›r. Türev finansal araçlar ilk olarak kayda al›nmalar›nda elde etme
maliyeti ile kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde makul de¤er ile de¤erlenmektedir. Grup’un
türev finansal araçlar›n› m›s›r için yap›lan future iﬂlemleri oluﬂturmaktad›r.

Dönem sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl›
de¤erlerine yaklaﬂt›¤› kabul edilmektedir.
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vii) Finansal risk yönetimi

Piyasa riski

Grup finansal araçlar›n kullan›m›ndan dolay› aﬂa¤›daki risklere maruz kalmaktad›r:

Piyasa riski; döviz kurlar›, faiz oranlar› ya da menkul k›ymetler piyasalar›nda iﬂlem gören
enstrümanlar›n fiyatlar› gibi para piyasas›ndaki de¤iﬂikliklerin Grup’un gelirinin ya da sahip
oldu¤u finansal varl›klar›n de¤erinin de¤iﬂmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine
maruz kalmay› kabul edilebilir s›n›rlar dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize etmeyi
amaçlamaktad›r.

• Kredi riski
• Likidite riski
• Piyasa riski
Bu not, Grup’un maruz kald›¤› yukar›daki her bir riskin de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili
hedefleri, politikalar› ve süreçleri ve Grup’un sermaye yönetimi hakk›nda bilgi vermektedir. Bahsi
geçen risklere iliﬂkin analizler Not 29 ve Not 44’te verilmiﬂtir.
Grup’un risk yönetim sürecinin kurulmas› ve takibi konusundaki tüm sorumluluk Grup
Yönetimi’ne aittir.
Grup’un risk yönetim politikalar›, Grup’un karﬂ›laﬂt›¤› riskleri tespit ve analiz etmek, uygun risk
limitleri ve kontrolleri belirleyerek bu limitlere ba¤l›l›¤›n› gözlemlemek üzere kurulmuﬂtur. Risk
yönetim politika ve sistemleri, Grup’un faaliyetleri ve piyasa koﬂullar›ndaki de¤iﬂimleri
yans›tacak ﬂekilde sürekli gözden geçirilmektedir.
Kredi riski
Bir müﬂterinin ya da karﬂ› taraf›n finansal enstrümanlarla ilgili sözleﬂmenin ﬂartlar›n› yerine
getirememesinden kaynaklanmakta olup Grup’un alacaklar›ndan do¤abilecek finansal zararlar
kredi riskini oluﬂturmaktad›r.
Grup yönetiminin kredi riskini gözlemlemek için mevcut bir kredi risk politikas› bulunmaktad›r.
Bu riskler, kredi de¤erlendirmeleri ve tek bir karﬂ› taraftan toplam riskin s›n›rland›r›lmas› ile
kontrol edilir. Kredi riski, müﬂteri taban›n› oluﬂturan kuruluﬂ say›s›n›n çoklu¤u dolay›s›yla
da¤›t›lmaktad›r.
Raporlama tarihi itibariyle, Grup’un belirli bir taraftan önemli bir kredi riski bulunmamaktad›r.
Grup’un maruz kald›¤› azami kredi riski, finansal varl›klar›n tümünün Not 44’te bilançoda kay›tl›
de¤erleriyle gösterilmesiyle yans›t›lm›ﬂt›r.

Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n Yeni Türk Liras›’na
çevrilmesinden dolay› kur de¤iﬂikliklerinden do¤an döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. ‹lgili
döviz kuru riski için Grup yönetimi döviz pozisyonunu yak›ndan takip etmektedir (Not 29).
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, döviz kur riskini yönetmek amac›yla herhangi bir türev
enstrüman bulunmamaktad›r.
Faiz oran› riski
Grup, faiz içeren varl›k ve yükümlülüklerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n de¤iﬂiminin etkisinden
do¤an faiz oran› riskine maruz kalmaktad›r. Grup Yönetimi’nin genel politikas›, yat›r›mc›, alacakl›
ve piyasa güveninin devaml›l›¤›n› sa¤lamak ve Grup’un gelecek faaliyetlerini geliﬂtirerek güçlü
sermaye yap›s›n› sürdürmektir.
Grup, 31 Aral›k 2007 itibariyle faiz oran› riskini dengelemek için herhangi bir türev enstrüman›
kullanmam›ﬂt›r.
Fiyat riski
Grup, global piyasalarda yem fiyatlar›ndaki de¤iﬂikliklerden do¤an fiyat riskine maruz
kalmaktad›r. Grup Yönetimi’nin genel politikas›, yem fiyatlar›ndaki de¤iﬂimler nedeniyle nakit
ak›ﬂlar›nda oluﬂacak dalgalanmalar› hafifletecek önlemleri almakt›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, Grup fiyat riski etkisini hafifletmek amac›yla m›s›r için future
iﬂlemi yapm›ﬂt›r.

Likidite riski
Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karﬂ›layamamas› riskidir.
Grup’un likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koﬂullarda ya
da kriz durumlar›nda fonlanabilmesi için çeﬂitli finansal kuruluﬂlardan Grup’u zarara
u¤ratmayacak ya da itibar›n› zedelemeyecek ﬂekilde yeterli finansman olanaklar› temin edilerek
yönetilmektedir.
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3.8 Kur De¤iﬂiminin Etkileri

3.10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Dönem içerisinde tamamlanan yabanc› para iﬂlemler, ilgili iﬂlem tarihlerindeki kurlarla çevrilerek
hesaplara yans›t›lm›ﬂt›r. Yabanc› para cinsinden aktif ve pasifler ise bilanço tarihindeki geçerli
kurlar esas al›narak Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Ortaya ç›kan tüm farklar ilgili gelir ve gider
hesaplar›na yans›t›lm›ﬂt›r.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirme tarihi
aras›ndaki tüm olaylar› kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda,
konsolide mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltir.

Yabanc› para çevrim kurlar› birbirini izleyen y›llar itibariyle aﬂa¤›daki gibidir:
3.11 Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar
Tarih
31 Aral›k 2006
31 Aral›k 2007

USD/YTL
1.406 YTL
1.165 YTL

EUR/YTL
1.852 YTL
1.710 YTL

Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n varl›k ve borçlar› bilanço tarihindeki kurdan çevrilirken, net dönem
kâr› (zarar›) hariç özsermaye kalemleri tarihsel de¤erleri ile konsolide finansal tablolara
yans›t›lm›ﬂt›r. Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n gelir tablolar› ise dönemin ortalama döviz kurlar› esas
al›narak çevrilir. Konsolidasyon kapsam›na dahil edilen yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n, mali
tablolar›n›n sunum para birimi olan YTL’ye çevriminden kaynaklanan farklar “Yabanc› Para
Çevrim Farklar›” olarak özkaynaklar içerisinde s›n›flanm›ﬂt›r.
3.9 Hisse Baﬂ›na Kâr/(Zarar)
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kâr/zarar, net kâr›n ya da zarar›n, raporlama
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesiyle
bulunmaktad›r.
Türkiye’de ﬂirketler sermayelerini hali haz›rda bulunan hissedarlar›na, geçmiﬂ y›l kazançlar›ndan
ve yasal mali tablolar›nda taﬂ›d›klar› yeniden de¤erleme fonlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse”
yolu ile art›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kâr/zarar
hesaplamalar›nda, ihraç edilmiﬂ hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmiﬂe dönük
etkileri de dikkate al›narak bulunur.

Grup yönetimi geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z›mni yükümlülü¤ün
bulundu¤u, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n
iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel oldu¤u ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir
biçimde tahmin edilebildi¤i durumlarda, iliﬂikteki konsolide mali tablolarda söz konusu
yükümlülük tutar› kadar karﬂ›l›k ay›rmaktad›r. Paran›n zaman de¤erinin etkisinin önemli oldu¤u
durumlarda, karﬂ›l›k tutar›; yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olmas› beklenen
giderlerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karﬂ›l›klar›n bugünkü de¤erine indirgenmesinde
kullan›lacak iskonto oran›n›n belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluﬂan faiz oran› ile sözkonusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r.
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimalinin
muhtemel hale gelip gelmedi¤inin tespiti amac›yla sürekli olarak de¤erlendirmeye tabi tutulur.
Ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimalinin uzak oldu¤u durumlar hariç,
mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
Ekonomik faydan›n iﬂletmeye girece¤inin muhtemel hale gelmesi halinde, ﬂarta ba¤l› varl›kla
ilgili olarak mali tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›l›r. Ekonomik faydan›n iﬂletmeye girece¤inin
kesine yak›n hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varl›k ve bununla ilgili gelir de¤iﬂikli¤inin
oldu¤u tarihte mali tablolara al›n›r.
3.12 Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklik ve Hatalar
Grup benzer nitelikteki iﬂlemleri, di¤er olaylar› ve durumlar› tutarl› olarak konsolide mali
tablolara al›r, de¤erler ve sunar. Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit
edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem mali tablolar›
yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise,
de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤›
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulan›r.
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3.13 Kiralama ‹ﬂlemleri

Varl›klarla ilgili devlet teﬂvikleri, bilançoda ertelenmiﬂ gelir olarak muhasebeleﬂtirilir. Devlet
teﬂviklerinin, ertelenmiﬂ gelir olarak gösterildi¤i bu durumunda, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca
sistematik ve makul bir biçimde gelir tablosuyla iliﬂkilendirilir. Varl›k al›mlar› ve ilgili devlet
teﬂvikleri, teﬂvi¤in bilançodaki gösterim yöntemi dikkate al›nmaks›z›n, nakit ak›m tablosunda
varl›klara yap›lan brüt yat›r›mlar› göstermek üzere ayr› kalemler olarak gösterilir.

Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne ald›¤› maddi varl›k kiralamas›,
finansal kiralama ﬂeklinde s›n›fland›r›l›r. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin baﬂ›nda
kiralanm›ﬂ olan varl›¤›n rayiç de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmiﬂ
de¤erinden düﬂük olan› üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir
oran›n elde edilmesi amac›yla borç ve finansal masraflar aras›nda tahsis edilir. Finansal
masraflar düﬂüldükten sonra ilgili finansal kiralama borçlar›, finansal kiralama borçlar› olarak
kay›tlara al›n›r (Not 8). Finansman maliyetinin faiz unsuru, kira dönemi boyunca konsolide gelir
tablosuna gider olarak yans›t›l›r. Finansal kiralama yolu ile sat›n al›nan maddi duran varl›klar,
varl›¤›n tahmini faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur.

3.17 Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönemin vergi karﬂ›l›¤›, cari y›l vergisi ve ertelenmiﬂ vergiyi içermektedir. Dönemin vergi
karﬂ›l›¤›, özkaynaklarda kay›tlara al›nan kalemlerin özkaynaklarda yans›t›lan vergileri haricinde
gelir tablosuna kaydedilir.

Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama iﬂlemi, iﬂletme
kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. ‹ﬂletme kiras› olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca
do¤rusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve raporlama
tarihinde geçerli olan vergi oranlar› ile hesaplanan vergi yükümlülü¤ünü ve geçmiﬂ y›llardaki
vergi yükümlülü¤ü ile ilgili düzeltme kay›tlar›n› içermektedir.

3.14 ‹liﬂkili Taraflar

Ertelenmiﬂ vergi borcu veya alaca¤› varl›klar›n ve borçlar›n mali tablolarda gösterilen de¤erleri ile
yasal vergi matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmiﬂ vergi borcu veya
alaca¤›, söz konusu geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkaca¤› ilerideki dönemlerde geçerli olaca¤›
öngörülen vergi oranlar› dikkate al›narak konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›rlar. Baﬂl›ca
geçici farklar, gelir ve giderlerin mali tablolardaki ve vergi kanunlar›na göre de¤iﬂik raporlama
dönemlerinde muhasebeleﬂmesinden ve maddi duran varl›klar ile ilgili aktifleﬂme ve amortisman
farkl›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Konsolide mali tablolarda ve bu raporda, ortaklar, üst düzey idari personel ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› ﬂirketler, iﬂtirak ve ortakl›klar,
iliﬂkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiﬂlerdir. Ola¤an faaliyetler nedeniyle iliﬂkili taraflarla
baz› iﬂ iliﬂkilerine girilebilir.
3.15 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlamas›
Grup, sat›ﬂlar›n›n büyük ço¤unlu¤unu Türkiye’de gerçekleﬂtirmektedir. Grup yönetimi bölümlere
göre raporlama yapmay› gerektirecek farkl› türdeki ürün ve farkl› co¤rafi bölgeler olmad›¤› için
bölümlere göre finansal bilgilerin raporlamas›n› yapmamaktad›r.

Ertelenmiﬂ vergi varl›¤› gelecekteki mali kârlardan ilgili vergi avantaj›n›n gerçekleﬂmesi kuvvetle
muhtemel olarak indirime tabi oldu¤u ölçüde kay›tlara al›n›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›¤› her
raporlama döneminde incelenir ve ilgili vergi avantaj›n›n gerçekleﬂme ihtimalinin muhtemel
olmad›¤› kapsam kadar kay›tl› de¤eri indirilir.

3.16 Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar
3.18 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminatlar›
Grup makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teﬂvikleri de dahil olmak üzere tüm
devlet teﬂviklerini, elde edilmesi için gerekli ﬂartlar›n Grup taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve
teﬂvi¤in iﬂletme taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir güvence oluﬂtu¤unda konsolide
mali tablolara al›n›r.

Yürürlükteki kanunlara göre, istifa ve ‹ﬂ Kanunu’nda belirtilen davran›ﬂlar d›ﬂ›ndaki sebeplerle
istihdam› sona eren çal›ﬂanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K›dem tazminat›
karﬂ›l›¤›, tüm çal›ﬂanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n net
bugünkü de¤erine göre hesaplanm›ﬂ ve konsolide mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
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3.19 Canl› Varl›klar

3.21 Giderler

Dam›zl›k tavuklar, dam›zl›k yarka sürüleri, broiler canl› tavuk ve hindiler konsolide mali
tablolarda canl› varl›klar kalemi içerisinde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Dam›zl›k tavuklar 12 ayl›k
ekonomik ömürleri esas al›narak itfa edilmektedir. Bu canl› varl›klar›n, aktif bir piyasas›
olmamas›ndan dolay› maliyet eksi birikmiﬂ itfa ve varsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan
sonra konsolide mali tablolara yans›t›lmaktad›r.

Giderler tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilir. Sat›ﬂlar›n maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili
giderleri tahakkuk etti¤i anda kaydedilir. Operasyonel kiralama kapsam›nda yap›lan kira
ödemeleri, kiralama süresince, eﬂit tutarlarda konsolide gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r.

Dam›zl›k yarka sürüleri, broiler canl› tavuk ve hindiler aktif bir piyasas› olmamas›ndan dolay›
konsolide mali tablolarda maliyet ve varsa de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra
gösterilmiﬂtir.

31 Aral›k tarihi itibariyle, haz›r de¤erlerin detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Grup k›rm›z› et üretimi amac›yla 2006 y›l› içerisinde bir buza¤› çiftli¤i kurmuﬂtur. Ekonomik
ömürleri bir y›ldan uzun olan söz konusu buza¤›lar konsolide mali tablolara UMS 41 “Canl›
Varl›klar” standard› uyar›nca gerçe¤e uygun de¤erlerinden tahmini pazar yeri maliyetleri
düﬂülmesi suretiyle yans›t›lm›ﬂt›r.
3.20 Konsolide Nakit Ak›m Tablosu
Konsolide nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin konsolide nakit ak›mlar› esas, yat›r›m ve
finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak raporlan›r (Not 43).
Esas faaliyetlerden kaynaklanan konsolide nakit ak›mlar›, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan
konsolide nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili konsolide nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde kulland›¤› ve
elde etti¤i konsolide nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤›
konsolide kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini gösterir.

NOT 4-HAZIR DE⁄ERLER

Kasa
Banka
Çekler
Di¤er likit de¤erler
Toplam

2007
618.805
4.698.520
1.996.840
3.879.069
11.193.234

2006
545.438
3.557.425
10.360.304
2.535.120
16.998.287

Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle bankadaki mevduat›n tamam› vadesizdir (2006:
mevduat›n tamam› vadesizdir). Grup’un haz›r de¤erlerinde s›n›flanan çeklerin vadesi 31 Aral›k
2007 ve öncesidir. Vadesi 31 Aral›k 2007 sonras› olan çekler ticari alacaklar içinde
s›n›flanmaktad›r.
Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle 99.879 YTL (2006: 587.256 YTL) tutar›ndaki vadesiz
mevduat› civciv yetiﬂtiricilerinin bir banka arac›l›¤›yla sa¤lad›¤› finansman›n teminat› olarak
ayn› banka taraf›ndan bloke edilmiﬂtir.
NOT 5-MENKUL KIYMETLER
Yoktur.

Nakit ve nakit benzeri de¤erler, nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca
çevrilebilen k›sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar›
içermektedir.
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10.311.453 Libor+%0,12-%0,15

2.342.664
12.654.117
66.098.470

7.335.980

1.666.665
9.002.645

Amerikan dolar› 10.592.311 12.336.864 Libor+%0,12-%0,15 Amerikan Dolar›

Libor+%3,1

Libor+%2,5 Amerikan Dolar›

Amerikan dolar› 23.459.993 27.323.853

Amerikan dolar› 13.183.747 15.355.110
47.236.051 55.015.827
88.192.652

0-6 ay
6-12 ay
1-2 y›l
2-5 y›l
5 y›l üzeri
Toplam

2007
9.695.097
23.481.728
13.314.471
16.396.123
25.305.233
88.192.652

2006
48.843.902
4.600.451
9.456.862
3.197.255
66.098.470

Not 19’da belirtildi¤i üzere; IFC kredisi ve özel bir bankadan kullan›lm›ﬂ olan kredilere teminat
amac›yla Grup’un maddi varl›klar›n›n üzerinde 52.411.500 YTL (45.000.000 Amerikan Dolar›
karﬂ›l›¤› olan) tutar›nda ipotek vard›r.
13 Temmuz 2000’de IFC ile imzalanan kredi anlaﬂmas›n›n içeri¤i ﬂu ﬂekildedir:
IFC’den al›nan 20.000.000 Amerikan Dolar› tutar›ndaki kredinin geri ödemesi; yat›r›m›n
tamamland›¤› kabul edilene kadar LIBOR+%3,5 ve takip eden senelerde LIBOR+%3 faiz oran›
iﬂletilerek 8 senede olmuﬂtur. 17 Nisan 2002 tarihinde baﬂlay›p 15 Ekim 2007 tarihinde sona
erecek olan anapara ödemeleri her y›l Nisan ve Ekim aylar›nda 1.666.667 Amerikan Dolar› olacak
ﬂekilde 12 eﬂit taksitte yap›lm›ﬂt›r. Krediye iliﬂkin faiz ödemeleri ise 6 ayda bir yap›lm›ﬂt›r. Bu
kredi 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kapanm›ﬂ olup son anapara ve faiz ödemesi 15 Ekim 2007
tarihinde yap›lm›ﬂt›r.
Grup 21 May›s 2007 tarihinde IFC’den 25.000.000 Amerikan Dolar› tutar›nda kredi kullanm›ﬂ ve
ayn› sözleﬂmeyle 10.000.000 Amerikan Dolar› tutar›nda Stand-by kredisi için anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Stand-by kredisi 15 Aral›k 2007 tarihinden sonra Grup’un bu kredinin aktivasyonu ile ilgili
baﬂvurusu sonras› al›nabilecektir. Al›nan bu kredinin bir k›sm› k›sa vadeli borçlar›n
kapat›lmas›nda, bakiyesi de önümüzdeki üç y›l içinde gerçekleﬂtirilmesi planlanan büyükbaﬂ
yetiﬂtiricili¤i ve ilgili yat›r›mlarda kullan›lacakt›r. 25.000.000 Amerikan Dolar› tutar›ndaki
kredinin geri ödemesi 15 Nisan 2010 tarihinde baﬂlayacak olup LIBOR+%3,1 faiz oran› iﬂletilerek
15 Ekim 2015 tarihinde geri ödemesi tamamlanacakt›r. Kredinin anapara geri ödemesi alt› ayda
bir 2.083.334 Amerikan Dolar› olacak ﬂekilde ödenecektir. Stand-by kredisi ise kredinin
aktivasyonunun üçüncü y›l›nda 12 eﬂit taksitle alt› ayda bir ödenecektir. Grup, IFC kredilerine
karﬂ›l›k 30.000.000 Amerikan Dolar› tutar›nda sabit k›ymeti ipotek etmiﬂtir.

Toplam YTL

Uzun vadeli finansal borçlar
iv) Uzun vadeli
GSM kredileri
v) International Finance
Corporation
(IFC) kredisi
vi) Uzun vadeli di¤er
banka kredileri

3.140.287
15.148.072
Libor+%2,5 Amerikan Dolar›
2.022.966 2.356.148
15.111.795 17.600.707
Amerikan dolar›

4.765.870

Libor+%3,50
3.390.631
Libor+%3,1-%3,5 Amerikan Dolar›
2.186.621
1.877.411
Amerikan dolar›

12.112.271 Libor+%0,12-%0,15
8.617.154

Libor+%4,2

Finansal borçlar›n geri ödeme planlar› ﬂu ﬂekildedir:

Amerikan dolar› 11.211.418 13.057.938 Libor+%0,12-%0,15 Amerikan Dolar›

Uzun vadeli finansal
borçlar›n k›sa vadeye
düﬂmüﬂ k›sm›
i) Genel Sat›ﬂ Yönetimi (GSM)
kredisinin k›sa vadeye
düﬂmüﬂ k›sm›
ii) International Finance
Corporation (IFC)
kredisinin k›sa vadeye
düﬂmüﬂ k›sm›
iii) Di¤er banka kredilerinin
k›sa vadeye
düﬂmüﬂ k›sm›

14.628.452 20.561.752
- 11.590.471
14.628.452 32.152.223
Libor+%3,15- %3,5 Amerikan Dolar›
%17,50
YTL

Para
Birimi
Faiz
Oran›
YTL
Miktar›
Para
Birimi

Amerikan dolar› 12.648.894 14.732.167
YTL
843.951
12.648.894 15.576.118
K›sa vadeli
finansal borçlar

YTL
Miktar›

2006

Yabanc›
Para
Miktar›
2007

Yabanc›
Para
Miktar›

NOT 6-F‹NANSAL BORÇLAR

4.413.989Libor+%0,15-%2,25- %4,2
21.292.130

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
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Libor+%2,5-%3,50
%7,50-%21,50
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Faiz
Oran›
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GSM (“Genel Sat›ﬂ Yönetimi”) borçlar› Amerika Birleﬂik Devletleri’nde (“ABD”) bulunan tar›m
ﬂirketlerinin müﬂterileri için sa¤lanm›ﬂ bir kredi türüdür. ABD Tar›m Bakanl›¤› Türkiye’de faaliyet
gösteren tar›m ﬂirketlerinin yararlanmas› için bu hakk› Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara da
tan›m›ﬂt›r. GSM kredileri yaln›zca ithalat amaçl› kullan›labilir olup belirli ürün türleri için
geçerlidir. Bu ürün gruplar› genel olarak soya ve m›s›r türevleridir. ABD Tar›m Bakanl›¤›, GSM
kredileri için Türkiye’ye tan›d›¤› limiti Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara belirli limitler
içinde da¤›tm›ﬂt›r. Grup GSM kredisini kullanmak için ilgili banka anlaﬂma imzalad›ktan sonra
ABD’de almak istedi¤i ürün için ihaleye ç›kar ve en uygun fiyat› veren ﬂirketle anlaﬂ›p akreditif
sistemiyle al›m yapar.

Grup sorunlu hale gelen ticari alacaklar› için müﬂteri baz›nda zarar karﬂ›l›¤› ay›rmaktad›r. Karﬂ›l›k
tutarlar›, ilgili müﬂterilerin geri ödeme yapamayaca¤› veya sözkonusu alacaklar için al›nm›ﬂ olan
teminatlar›n de¤erinin gerçekleﬂtirilemeyece¤i düﬂünülen alacaklar› kapsar.

Bu durumda banka arac› olup ödemeyi LIBOR+%0,12 ile LIBOR+%0,15 faiz aral›¤›yla yapar (31
Aral›k 2006-LIBOR+%0,15 ile LIBOR+%0,16). Grup bu krediyi kullan›rken ilgili bankaya kalan
kredi anapara bakiyesi üzerinden y›ll›k ortalama %1,5 komisyon öder. Kredi 2 veya 3 y›ll›k
süreler için aç›l›p, y›lda 1 defa anapara ve 6 ayda bir faiz ödemesi yap›lmaktad›r.
Grup 9 A¤ustos 2007’de TSKB’den 10.000.000 Amerikan Dolar› tutar›nda kredi kullanm›ﬂt›r.
Kredinin geri ödemesi LIBOR+%2,5 faiz oran› iﬂletilerek 5 senede olacakt›r. 18 Temmuz 2008
tarihinden baﬂlayarak 18 Temmuz 2012 tarihinde sona erecek olan anapara ödemeleri her y›l 3
ayl›k dönemler halinde 588.235 Amerikan Dolar› olacak ﬂekilde 17 eﬂit taksitte yap›lacakt›r.
Krediye iliﬂkin faiz ödemeleri ise 3 ayda bir yap›lacakt›r. Grup, TSKB kredisine karﬂ›l›k 15.000.000
Amerikan Dolar› tutar›nda sabit k›ymeti ipotek etmiﬂtir.
Grup, T.Garanti Bankas› Malta ﬁubesi (Garanti Bankas›) ’den Genel Kredi Sözleﬂmesi çerçevesinde
16 Kas›m 2007’de 5 milyon ile 22 Kas›m 2007’de 4 milyon ve Yap› ve Kredi Bankas› A.ﬁ.
(YKB)’den 23 Kas›m 2007 tarihinde 1,5 milyon Amerikan Dolar› kredi kullanm›ﬂt›r. Bu kredilere
iliﬂkin faiz oranlar› s›ras›yla %6,15, %6, %6,25’tir. Garanti Bankas›’dan al›nan kredilerin anapara
ve faiz ödemeleri kredinin al›nd›¤› tarihten itibaren bir y›l ve YKB’den al›nan kredinin ise 6 ay
sonra gerçekleﬂecektir.
NOT 7-T‹CAR‹ ALACAKLAR VE T‹CAR‹ BORÇLAR

Ticari Borçlar
31 Aral›k tarihi itibariyle borçlar aﬂa¤›daki gibidir:

Sat›c›lar
Tahakkuk etmemiﬂ finansman geliri
Ticari Borçlar (net)

2007
50.323.360
(609.939)
49.713.421

2006
40.131.680
(432.187)
39.699.493

Ticari borçlar›n vadesi bir y›ldan k›sad›r.
NOT 8-F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Grup’un, 31 Aral›k tarihi itibariyle finansal kiralama borçlar›n›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Bir seneden k›sa vadeli
Bir seneden uzun beﬂ seneden k›sa vadeli
Finansal kiralama borçlar›n›n indirgenmiﬂ de¤eri

2007
279.182
247.151
526.333

2006
84.012
391.338
475.350

NOT 9-‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARLA YAPILAN ‹ﬁLEMLER VE BAK‹YELER
‹liﬂkili Taraflar
‹liﬂkili taraflara borçlar ve iliﬂkili taraflardan alacaklar maliyet de¤erinden belirtilmiﬂ ve
taﬂ›nm›ﬂt›r.

31 Aral›k tarihi itibariyle ticari alacaklar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
Ticari Alacaklar
Al›c›lar
Vadeli çekler
Eksi: ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Eksi: Tahakkuk etmemiﬂ finansman gideri
Ticari Alacaklar (net)

2007
2006
48.634.266 35.130.164
33.821.335 13.373.360
(1.797.007) (1.046.002)
(1.310.873)
(649.874)
79.347.721 46.807.648
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Grup ola¤an faaliyetleri dahilinde iliﬂkili taraflara ticari olarak çeﬂitli iﬂlemler gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Bu iﬂlemlerin en önemlileri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Hukuk Hakimli¤ine gönderilen bilirkiﬂi raporu üzerinden 312.402 Amerikan Dolar› olarak
belirlenmiﬂtir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Banvit’in kay›tlar›nda geriye kalan 3.969.217
Amerikan Dolar›’n›n T.C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru ile çevrilmesi sonucu oluﬂan 4.622.947
YTL yabanc› para ve 776.242 YTL di¤er alacak olmak üzere toplam 5.399.189 YTL tutar›nda
Yumtaﬂ’tan olan alaca¤› yer almaktad›r. Banvit 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kalan alacak tutar›
için 4.782.112 YTL de¤er düﬂüklü¤ü hesaplam›ﬂt›r. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ayn› ﬂekilde
hesaplanarak kay›tlara al›nan de¤er düﬂüklü¤ü ise 10.048.254 YTL’dir. Bu nedenle cari dönemde
Banvit kay›tlar›nda bu alacakla ilgili olarak 5.266.142 YTL tutar›nda konusu kalmayan ﬂüpheli
alacak oluﬂmuﬂtur. Tüm bu iﬂlemler 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide mali tablolar›nda
konsolidasyon kapsam›nda karﬂ›l›kl› olarak eliminasyona tabi tutulmuﬂtur.

‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Ortaklar
Vural Görener
Erol Turgut Görener
Emine Esra Cristoffel Görener
Di¤er
Genel Müdür
Celil Ömer Görener
‹liﬂkili taraflardan toplam alacaklar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Ortaklar
Emine Esra Cristoffel Görener
Faruk Ebubekir
Di¤er
Genel Müdür
Celil Ömer Görener
‹liﬂkili taraflara toplam borçlar

2007

2006

20.709
12.568
6.215
14

23.278
107.589
-

9.377
48.883

130.867

2007

2006

2.294

4.908
500
20.782

2.294

16.277
42.467

Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Menfaatler
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ortaklar ve üst düzey yöneticilere sa¤lanan toplam menfaat tutar›
2.182.137 YTL’dir (2006: 1.926.238 YTL).
Di¤er
Banvit’in, faal durumda olmayan ba¤l› ortakl›¤› Yumtaﬂ’tan olan alaca¤› 18 Eylül 2002 tarihinde
Band›rma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdi¤i karar do¤rultusunda 11.820.000 Amerikan
Dolar› olarak sabitlenmiﬂ ve bu borcun üç y›l içerisinde herhangi bir ödeme plan›na ba¤l›
kalmadan ödenmesine karar verilmiﬂtir. Yumtaﬂ, 28 Temmuz 2004 tarihinde bu borcuyla ilgili
olarak Banvit’e 177.800 Amerikan Dolar› tutar›nda bir ödeme yapm›ﬂt›r. 20 Temmuz 2007
tarihinde Yumtaﬂ elinde bulunan taﬂ›nmazlar ile tüm Banvit hisse senetlerini ﬁirket’e
devretmiﬂtir. Hisse senetleri ayn› tarihteki son beﬂ iﬂ gününün a¤›rl›kl› ortalamas› ile
de¤erlenmesi sonucu oluﬂan 9.280.200 YTL, o günün T.C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ kuru ile
7.360.581 Amerikan Dolar›na çevrilerek devredilmiﬂtir. Ayr›ca devredilen sabit k›ymetler Asliye

NOT 10-D‹⁄ER ALACAKLAR VE D‹⁄ER BORÇLAR
Yoktur.
NOT 11-CANLI VARLIKLAR
31 Aral›k tarihi itibariyle 1 y›lda itfa edilen dam›zl›k tavuklar, dam›zl›k yarka sürüleri, broiler
canl› tavuklar, broiler canl› hindiler ve 1 y›ldan az ekonomik ömre sahip buza¤›lar canl› varl›klar
kalemi içerisinde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.

Buza¤›lar
Broiler canl› tavuklar
Dam›zl›k tavuklar
Dam›zl›k yarka sürüleri
Broiler canl› hindiler
Toplam canl› varl›klar

2007
11.891.815
9.293.496
7.492.071
4.405.700
1.698.347
34.781.429

2006
2.103.699
5.881.812
4.191.796
3.324.725
1.769.530
17.271.562

31 Aral›k tarihi itibariyle konsolide mali tablolara makul de¤erleri ile yans›t›lan buza¤›lar›n
hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak Bakiyesi
Giriﬂler
Fiziksel özelliklerde ve fiyatlardaki de¤iﬂimin etkisi
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k Bakiyesi

2007
2.103.699
6.553.184
7.957.185
(4.722.253)
11.891.815

2006
1.047.338
1.056.361
2.103.699
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Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

31 Aral›k tarihi itibariyle broiler canl› tavuklar›n hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aral›k tarihi broiler canl› hindilerin hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

2007
5.881.812
33.136.390
158.405.255
(188.129.961)
9.293.496

1 Ocak Bakiyesi
Giriﬂler
Fiziksel özelliklerdeki de¤iﬂimin etkisi *
Ç›k›ﬂ
31 Aral›k Bakiyesi

2006
3.766.581
30.158.051
103.223.557
(131.266.377)
5.881.812

31 Aral›k tarihi itibariyle dam›zl›k tavuklar›n hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak 2006
Giriﬂler
Dam›zl›k yarkalardan transferler
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2006

1 Ocak 2007
Giriﬂler
Dam›zl›k yarkalardan transferler
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007

Maliyet
8.067.787
9.189.111
(7.000.701)
10.256.197

Maliyet
10.256.197
13.047.540
(7.716.345)
15.587.392

31 Aral›k 2006
Birikmiﬂ
Amortisman
(4.414.855)
(8.110.613)
6.461.067
(6.064.401)
31 Aral›k 2007
Birikmiﬂ
Amortisman
(6.064.401)
(9.479.800)
7.448.880
(8.095.321)

* Fiziksel özelliklerdeki de¤iﬂimin etkisi büyük ölçüde yem maliyetleri, yetiﬂtirici maliyetleri, ilaç
ve bak›m maliyetlerini kapsamaktad›r.
Net Defter
De¤eri
3.652.932
(8.110.613)
9.189.111
(539.634)
4.191.796

Grup, canl› varl›klarda do¤as› gere¤i hastal›k riskinden, tüketici piyasa fiyatlar›n›n de¤iﬂiminden,
yem üretim girdi fiyatlar›ndan, kurakl›k baﬂta olmak üzere yem hammaddelerinde meydana
gelebilecek di¤er fiyatsal de¤iﬂimlerden ve geliﬂen rekabet ortam›n›n yarataca¤› fiyat
de¤iﬂiminden kaynakl› finansal riskler taﬂ›maktad›r. Grup, geçmiﬂ y›llarda da yaﬂand›¤› üzere
tavuklarda kuﬂ gribi ve buza¤›larda da di¤er çeﬂit hastal›klardan kaynakl› fiyatsal de¤iﬂim
öncelikli olarak piyasa fiyatlar›n›n düﬂmesi riskini taﬂ›maktad›r. Grup bu riskleri bertaraf etmek
için ilaçlama ve bak›m kalitesini seviyesini yüksek tutmaya çal›ﬂmaktad›r ve elindeki mevcut
canl› varl›klar› ticari riske karﬂ› sigortalamaktad›r.

Net Defter
De¤eri
4.191.796
(9.479.800)
13.047.540
(267.465)
7.492.071

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle canl› varl›klar üzerinde 57.624.271 YTL sigorta teminat›
mevcuttur.

31 Aral›k tarihi itibariyle dam›zl›k yarka sürülerinin hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak Bakiyesi
Giriﬂler
Fiziksel özelliklerdeki de¤iﬂimin etkisi *
Transfer
31 Aral›k Bakiyesi

1 Ocak Bakiyesi
Giriﬂler
Fiziksel özelliklerdeki de¤iﬂimin etkisi *
Ç›k›ﬂ
31 Aral›k Bakiyesi

2007
2006
1.769.530
3.653.663
1.866.839
1.885.999
9.565.031 11.450.189
(11.503.053) (15.220.321)
1.698.347
1.769.530

2007
2006
3.324.725
2.660.479
3.405.322
3.002.734
10.723.193
6.850.623
(13.047.540) (9.189.111)
4.405.700
3.324.725

NOT 12-STOKLAR
31 Aral›k tarihi itibariyle, stoklar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:

Hammaddeler ve yard›mc› malzemeler
Yar› mamüller
Mamüller
Yoldaki mallar
Verilen sipariﬂ avanslar›
Toplam

2007
41.123.741
293.337
14.379.437
8.984.914
2.702.970
67.484.399

2006
14.244.421
10.746
13.536.464
2.831.003
30.622.634

BANV‹T 2007 FAAL‹YET RAPORU 75

Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

Hammaddeler ve yard›mc› malzemeler hesab› yem, ilaç ve di¤er yard›mc› malzemelerin
maliyetinden oluﬂmaktad›r. Mamüller hesab›, tüketime haz›r hale gelmiﬂ ileri iﬂlem tavuk, hindi,
k›rm›z› et ve büyükbaﬂ hayvan, tavuk ve hindi yemlerinden oluﬂmaktad›r.

NOT 15-D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle tüketime haz›r hale gelmiﬂ mamül tavuk, hindi ve k›rm›z› et, yem
hammeddeleri, yemler ve yumurta üzerinde yang›n, do¤al afetler, terör ve h›rs›zl›k risklerine
karﬂ› toplam 16.022.620 YTL tutar›nda sigorta mevcuttur.
NOT 13-DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹

a) Di¤er Dönen Varl›klar

KDV alacaklar›
Peﬂin ödenen giderler
Verilen avanslar
Peﬂin ödenen vergiler
Toplam

2007
4.300.625
2.681.676
1.213.466
804.725
9.000.492

2006
2.005.659
1.537.270
133.974
140.265
3.817.168

Yoktur.
b) 31 Aral›k 2007 itibariyle Grup’un 173.673 YTL di¤er (2006: 126.887 YTL) tutar›nda cari
olmayan di¤er varl›¤› mevcuttur.

NOT 14-ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
31 Aral›k tarihi itibariyle, ertelenmiﬂ vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar›
kullan›larak hesaplanan ertelenmiﬂ vergi varl›¤›/(yükümlülü¤ünün) da¤›l›m› aﬂa¤›da
özetlenmiﬂtir:
2007
Kümülatif
De¤erleme
Varl›k/
Farklar› (Yükümlülük)
Maddi, maddi olmayan varl›klar
ve canl› varl›klar
6.717.542
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
(1.836.076)
Borç ve alacaklardaki
UMS 39 etkisi, net
(457.731)
Kullan›lmayan yat›r›m indirimi
ve geçmiﬂ y›l zararlar›
Prim tahakkuku
(907.000)
‹zin karﬂ›l›¤›
(617.144)
‹kramiye karﬂ›l›¤›
(184.982)
Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar 2.390.192
ﬁüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤›
(287.724)
Di¤er
(33.525)
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›/
(Yükümlülü¤ü), net
4.783.552

2006
Kümülatif
De¤erleme
Varl›k/
Farklar› (Yükümlülük)

(1.343.508)
367.215

7.504.144
(1.693.917)

(1.500.829)
338.782

91.546

(676.469)

202.941

181.400
123.429
36.996
(478.038)
57.545
6.706

(35.704.357)
(876.009)

5.065.100
265.107

(956.709)

(31.446.608)

4.371.101

c) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup’un 1.441.209 YTL (2006: 1.006.609 YTL); uzun vadeli
yükümlülükleri alt›nda net ertelenmiﬂ geliri mevcuttur.
Nutrinvestments N.V.’nin Romanya’daki ba¤l› ortakl›¤› olan Agrafood S.R.L. 1.578.988 YTL
tutar›nda sabit k›ymet al›m finansman› amaçl› devlet teﬂvi¤i kullanm›ﬂt›r. Bu devlet teﬂvi¤i,
SAPARD program› (Special Program of Pre-Accession for Agriculture and Rural Development)
çerçevesinde Avrupa Birli¤i aday ülkelerinde kat›l›m öncesi tar›msal ve k›rsal alan geliﬂimi
amaçl› ç›kar›lan kanunla Sapard Agency kuruluﬂu onayl› olarak kullan›lm›ﬂt›r. ﬁirket bu teﬂvi¤i,
yat›r›m amaçl› sabit k›ymet al›m›nda kullanmaktad›r. ﬁirket, ald›¤› bu teﬂviki, devlet teﬂvi¤i gelir
yaklaﬂ›m›na uygun olarak teﬂvik ile ald›¤› sabit k›ymetlerin amortisman oran›nda ilgili dönemler
boyunca gelir olarak finansal tablolar›na yans›tmaktad›r. Devlet teﬂvi¤i ile ald›¤› sabit
k›ymetlerin net defter de¤erini ise finansal tablolar›nda ertelenmiﬂ gelir olarak taﬂ›maktad›r.
ﬁirket 31 Aral›k 2007 itibariyle kulland›¤› 1.578.988 YTL devlet teﬂvi¤inin 137.779 YTL’lik k›sm›n›
ilgili dönemlerde mali tablolar›na gelir olarak yans›tm›ﬂt›r ve mali tablolar›nda net 1.441.209 YTL
tutar›ndaki k›sm›n› ertelenmiﬂ gelir olarak taﬂ›maktad›r.
NOT 16-F‹NANSAL VARLIKLAR
Grup, Ekim 2007 tarihinde 50 bin metrik ton m›s›r al›m amac›yla Mart 2008 vadeli future
yapm›ﬂ ve konsolide finansal tablolar›nda bu iﬂlem al›m sat›m amaçl› finansal varl›k olarak
gösterilmiﬂtir. Grup, bu finansal varl›¤›n kayda al›nma tarihi ile bilanço tarihi aras›nda oluﬂan
makul de¤er fiyat›ndaki 2.390.192 YTL’yi art›ﬂ› konsolide finansal tablolar›nda gelir olarak
kaydetmiﬂtir (Not.39).
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31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sabit k›ymetler üzerinde yang›n, elektronik cihaz ve makine k›r›lma sigortalar› tutar›
306.003.094 YTL’dir.

IFC kredisi ve özel bir bankadan kullan›lan kredilere istinaden maddi varl›klar üzerinde 52.411.500 YTL (45.000.000 Amerikan
Dolar› karﬂ›l›¤› olan) tutar›nda ipotek bulunmaktad›r.

4.356.924 1.635.060
8.965.033
756.037
1.297.726
8.207.755
47.244.051

28.202.419

5.757
9.575.871
2.004.733

(6.418.556)
1.572.598
(378.911)
(5.224.869)

8.423.289
9.575.871
5.757
4.524.092
9.243.789 1.635.060
(1.735.444)
(5.757)
2.977.965 (13.495.933)
(966.803)
14.189.902
4.356.924 1.635.060
2.538.976
696.263
(111.828)
12.858
(35.554)
3.100.715

185.348
1.289.182
24.338.152
7.882.878
39.786.395

31 Aral›k 2006
net defter de¤eri
31 Aral›k 2007
net defter de¤eri

Binalar

NOT 19-MADD‹ VARLIKLAR

Yoktur.

(11.369.550) (2.023.686) (132.096.427) (11.812.000) (2.353.628)
939.451
98.407
1.770.213
302.319
111.828
(1.146.764)
(156.602)
(6.678.668)
(373.965) (119.986)
(603)
18.062
33.503
17.108
(11.577.466) (2.063.819) (136.971.379) (11.883.646) (2.344.678)

NOT 18-YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Birikmiﬂ amortisman
31 Aral›k 2006
Ç›k›ﬂlar
Cari dönem amortisman›
De¤erleme fark›
31 Aral›k 2007

Yeralt› ve
Yerüstü
Kaynaklar

ﬁirket, 2001 y›l› içerisinde tesislerini kullanarak hindi üretimine baﬂlamak amac›yla Tadpi’nin
%99,99’unu sat›n alm›ﬂ olup, 2002 y›l› içerisinde de üretime baﬂlam›ﬂt›r. 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle haz›rlanan konsolide mali tablolarda, söz konusu sat›n al›m esnas›nda oluﬂan ve 31
Aral›k 2004 tarihine kadar itfa edilen net defter de¤eri 3.927.719 YTL olan pozitif ﬂerefiye
mevcuttur. ﬁirket, 27 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Tadpi ile birleﬂmiﬂ olup kay›tl› ﬂerefiyenin 30
Haziran 2007 tarihi itibariyle de¤er düﬂüklü¤ü tespit çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ olup ﬂerefiyenin net
defter de¤erinde herhangi bir de¤er düﬂüklü¤üne rastlamam›ﬂt›r.

13.101.182
281.936
(330.772)
129.026
13.181.372

Taﬂ›tlar
Makine,
Tesis ve Döﬂeme ve
Cihazlar Demirbaﬂlar

NOT 17-POZ‹T‹F/NEGAT‹F ﬁEREF‹YE

156.434.579
7.959.488
(2.002.728)
3.188.946
(406.487)
165.173.798

2006
651.615
651.615

Özel
Maliyetler

Al›m sat›m amaçl› finansal varl›k
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k
Toplam

2007
2.390.192
2.390.192

51.155.945 9.906.564
2.049.438
948.749
(1.577.489)
(485.963)
7.187.138
6.485
(97.776)
58.821.517 10.271.574

31 Aral›k tarihi itibariyle finansal varl›klar aﬂa¤›daki gibidir:

Maliyet
31 Aral›k 2006
‹laveler
Ç›k›ﬂlar
Transferler
De¤erleme fark›
31 Aral›k 2007

Yap›lmakta
Olan
Yat›r›mlar

Verilen
Sipariﬂ
Avanslar›

Grup, 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide finansal tablolar›nda, sermayesinin %11’ine sahip oldu¤u
iﬂtiraki Topkim Topkap› ‹laç Premiks ve Ticaret A.ﬁ.’yi sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak
s›n›flam›ﬂt›r. Bu ﬂirkete ait hisse senetlerinin tamam›n› Haziran 2007’de 1.347.500 Amerikan
Dolar› karﬂ›l›¤› sat›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Yasal kay›tlardaki defter de¤eri ile sat›ﬂ de¤eri aras›nda
oluﬂan 1.107.804 YTL tutar›ndaki kazanç, di¤er gelirler alt›nda “‹ﬂtirak sat›ﬂ kâr›” baﬂl›¤› alt›nda
muhasebeleﬂtirilmiﬂtir (Not:38).

100.665.005

(Para Birimi: YTL)
85.068.316

(Para Birimi: YTL)

- (166.073.847)
4.794.816
(8.854.896)
68.070
- (170.065.857)

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

(1.500.135)
270.730.862

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

251.142.163
27.338.815
(6.249.981)

Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

Toplam

Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ. ve Ba¤l› Ortakl›klar›
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5.757
9.575.871
2.004.733
185.348
7.882.878
39.786.395

24.338.152

1.289.182

23.845
3.021.567
790.930
229.572
7.851.214
40.336.343

21.359.262

885.726

(6.418.556)
(11.369.550) (2.023.686) (132.096.427) (11.812.000) (2.353.628)

(24.048)
(17.608)

(31.143)

(14.541)

(303.212)
(79.902)
(434.652)

NOT 20-MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet
31 Aral›k 2006
‹laveler
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007
Birikmiﬂ itfa pay›
31 Aral›k 2006
Cari dönem itfa pay›
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2007
31 Aral›k 2006 net defter de¤eri
31 Aral›k 2007 net defter de¤eri

Maliyet
31 Aral›k 2005
‹laveler
31 Aral›k 2006
Birikmiﬂ itfa pay›
31 Aral›k 2005
Cari dönem itfa pay›
31 Aral›k 2006
31 Aral›k 2005 net defter de¤eri
31 Aral›k 2006 net defter de¤eri

Yaz›l›m

Lisans

Toplam

3.431.980
188.208
(6.203)
3.613.985

766.236
282.459
(4.159)
1.044.536

4.198.216
470.667
(10.362)
4.658.521

(2.947.492)
(363.798)
6.202
(3.305.088)

(589.849) (3.537.341)
(59.247)
(423.045)
4.159
10.361
(644.937) (3.950.025)

484.488
308.897

176.387
399.599

660.875
708.496

Yaz›l›m

Lisans

Toplam

3.256.305
175.675
3.431.980

757.658
8.578
766.236

4.013.963
184.253
4.198.216

(2.460.116)
(487.376)
(2.947.492)
796.189
484.488

(464.902) (2.925.018)
(124.947)
(612.323)
(589.849) (3.537.341)
292.756
176.387

1.088.945
660.875

net defter de¤eri

31 Aral›k 2006

net defter de¤eri

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2006

NOT 21-ALINAN AVANSLAR

De¤erleme fark›

Cari dönem amortisman›

(949.231)

(152.163)

(8.308.581)

322.443
112.625
Ç›k›ﬂlar

-

-

50.642

(6.115.344)
Birikmiﬂ amortisman

31 Aral›k 2005

(10.420.319) (1.853.915) (123.807.345) (11.475.432) (2.572.121)

-

-

85.068.316

74.498.459

(166.073.847)

(87.340)

251.142.163
5.757
8.423.289
2.538.976
9.906.564
31 Aral›k 2006

51.155.945

156.434.579

13.101.182

9.575.871

785.546
35.619
189.467
De¤erleme fark›

-

43.518

15.901

1.353.724
Transferler

23.019

355.369

-

(1.732.112)

(3.585.124)
(23.845)
(2.874.580)
(328.894)
(192.827)
Ç›k›ﬂlar

-

(52.352)

(112.626)

5.757
10.375.450
163.291
30.558
204.795
‹laveler

376.264

10.921.437

836.749

23.845
6.906.274
2.801.693
9.705.129
50.756.662
31 Aral›k 2005

Binalar
Maliyet

Yeralt› ve
Yerüstü
Kaynaklar

145.166.607

12.361.158

3.021.567

Toplam
Özel
Maliyetler
Taﬂ›tlar

Verilen
Sipariﬂ
Avanslar›
Makine,
Tesis ve Döﬂeme ve
Cihazlar Demirbaﬂlar

Yap›lmakta
Olan
Yat›r›mlar

(10.227.741)

(Para Birimi: YTL)
485.710

(Para Birimi: YTL)
(156.244.476)

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

1.070.051

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

22.914.301

Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

230.742.935

Banvit Band›rma Vitaminli Yem Sanayii A.ﬁ. ve Ba¤l› Ortakl›klar›

Yoktur.
NOT 22-EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur.
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31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

31 Aral›k 2007 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Mali Tablo Dipnotlar›

(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

NOT 23-BORÇ KARﬁILIKLARI

Grup’un k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n hesaplanmas›na yönelik aﬂa¤›daki varsay›mlar yap›lm›ﬂt›r:
2007
%5,71
%92

a) K›sa Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›

Ödenecek yat›r›m indirimi stopaj›
Gider tahakkuklar›
Personele borçlar
Ödenecek SSK primleri
Ödenecek gelir vergisi kesintileri
Sat›ﬂ prim karﬂ›l›¤›
‹zin karﬂ›l›¤›
Ciro prim karﬂ›l›¤›
Ödenecek kurumlar vergisi
Ödenecek KDV
Di¤er
Toplam

2007
6.052.734
2.087.086
1.628.105
1.154.967
1.269.819
907.000
617.144
491.698
97.365
6.691
49.342
14.361.951

2006
1.233.592
101.676
1.539.136
386.194
61.707
830.722
125.902
4.278.929

‹skonto oran›
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini

2006
%5,71
%94

Grup yönetimi geçmiﬂ deneyimlerinden edindi¤i bilgilere dayanarak k›dem tazminat› almaya
hak kazanacak çal›ﬂanlar›n hak kazand›klar› menfaatleri, bilanço tarihinde geçerli olan devlet
tahvili oranlar› kullan›larak iskonto iﬂlemine tabi tutmuﬂ ve indirgenmiﬂ net de¤erleri üzerinden
konsolide mali tablolar›na yans›tm›ﬂt›r.
31 Aral›k tarihi aras›nda k›dem tazminat› karﬂ›l›¤› hesab›n›n hareketi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Ödemeler
Dönem içerisindeki art›ﬂ
Kapan›ﬂ bakiyesi

2007
2006
1.693.917
1.849.727
(1.848.757) (1.057.788)
2.018.376
901.978
1.863.536
1.693.917

b) Uzun Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
NOT 24-ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
‹kramiye karﬂ›l›¤›
Toplam

2007
1.863.536
184.982
2.048.518

2006
1.693.917
1.693.917

ﬁirket ve Türkiye’deki ba¤l› ortakl›klar, 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.
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 YTL (2006: 1.857 YTL) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda, Banvit’in %99,04 oran›nda ba¤l›
ortakl›¤› konumunda bulunan Badiﬂ’in mali tablolar›ndan kaynaklanan 28.835 YTL (2006:
233.571 YTL) tutar›nda ana ortakl›k d›ﬂ› pay ve (32.893) YTL (2006: (17.703) YTL) tutar›nda ana
ortakl›k d›ﬂ› zarar bulunmaktad›r.
NOT 25-SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle, ﬁirket’in sermayesi ihraç edilmiﬂ ve her biri 0,001 YTL nominal
de¤erde 80.000.402.000 adet (2006: 80.000.402.000 adet) hisseden meydana gelmiﬂtir.

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
Adi hisseler beher de¤eri 0,001 YTL Kay›tl›
‹hraç edilmiﬂ ve bas›lm›ﬂ olan

2007
80.000.402
80.000.402

2006
80.000.402
80.000.402
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(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

31 Aral›k tarihi itibariyle ﬁirket’in ortakl›k yap›s› ve ortaklar›n paylar› aﬂa¤›da özetlendi¤i gibidir:

Banvit, 28 Temmuz 2004 tarihinde Yumtaﬂ’tan 177.800 Amerikan Dolar› tahsil etmiﬂ ve
Yumtaﬂ’tan olan alaca¤› 11.642.200 Amerikan Dolar›’na düﬂmüﬂtür. Band›rma 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin ald›¤› karar do¤rultusunda belirlenmiﬂ olan üç y›ll›k ödeme plan›n›n süresi
dolmuﬂ ve Yumtaﬂ iflas için konkordata süresinin uzat›m› için ayn› mahkemeye baﬂvurmuﬂ
ancak söz konusu talep yerel mahkeme taraf›ndan reddedilmiﬂtir. Reddedilen ve taraflara tebli¤
edilen yerel mahkeme karar› Yumtaﬂ taraf›ndan temyiz edilmiﬂtir. Yumtaﬂ’›n konkordatonun
uzat›lmas› talebi reddedi¤inden, taraflar›n r›zai akitleriyle ile çözme yoluna gidilmiﬂ ve
Yumtaﬂ’›n elinde bulunan taﬂ›nmazlar ile tüm Banvit hisse senetleri ﬁirket’e devredilmiﬂtir ve
ﬁirket’in Yumtaﬂ’tan olan alaca¤› 5.399.189 YTL’ye düﬂmüﬂtür. Konsolide mali tablolarda bu
hisse senetleri endekslenmiﬂ maliyet bedeli olan 22.511.632 YTL’den karﬂ›l›kl› iﬂtirak sermaye
düzeltmesi olarak takip edilmektedir.

2007
Hissedarlar
Vural Görener
Emine Okﬂan Koçman
Faruk Ebubekir
Emine Esra Cristoffel Görener
Makbule Görener
IFC
Di¤er
Özsermaye enflasyon düzeltme
olumlu farklar›
Toplam

YTL
18.082.479
15.119.485
14.790.885
11.366.810
3.787.817
1.335.404
15.517.522
80.000.402

2006
%
22,60
18,90
18,49
14,21
4,73
1,67
19,40
100,00

YTL
17.886.105
14.961.910
14.636.814
11.347.303
3.807.715
2.003.104
15.357.451
80.000.402

%
22,36
18,70
18,30
14,18
4,76
2,50
19,20
100,00

NOT 26-SERMAYE YEDEKLER‹
6.348.821
86.349.223

6.348.821
86.349.223

Hisselerle ilgili hiçbir hak, imtiyaz veya s›n›rlama bulunmamaktad›r.

Sermaye

Tarihi
De¤erler
80.000.402

Özsermaye
Endekslenmiﬂ
De¤erler
86.349.223

Enflasyon
Düzeltmesi
Fark›
6.348.821

ﬁirket, faal durumda olmayan konsolide ba¤l› ortakl›klar›ndan Yumtaﬂ’a 2000 ve 2001 y›llar›
içerisinde s›ras›yla 6.198.320 YTL ve 527.317 YTL tutar›nda fon sa¤lam›ﬂ ve böylece Yumtaﬂ’a
sa¤lanan fon toplamda 6.725.637 YTL tutar›na ulaﬂm›ﬂt›r. Yumtaﬂ, elde etti¤i bu fonlarla 2000
ve 2001 y›llar› içerisinde ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤›yla s›ras›yla 6.571.901 YTL
de¤erinde (tarihsel maliyet ile) 391.273.680 adet ve 485.812 YTL (tarihsel maliyet ile) de¤erinde
37.490.000 adet Banvit hisse senedi alm›ﬂ olup toplam olarak 7.057.715 YTL de¤erinde (tarihsel
maliyet ile) 428.763.680 adet Banvit hisse senedine sahip olmuﬂtur. Söz konusu ba¤l› ortakl›k 4
Ocak 2002 tarihinde iflas›n› talep etmiﬂ ve bu talep Band›rma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
taraf›ndan kabul edilmiﬂ ve iflas süreci baﬂlam›ﬂt›r. 19 Nisan 2002 tarihinde Yumtaﬂ söz konusu
iflas sürecinin “iflas içi konkordataya” dönüﬂtürülmesi için ayn› mahkemeye baﬂvurmuﬂtur. 18
Eylül 2002 tarihinde Band›rma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdi¤i karar do¤rultusunda
Banvit’in Yumtaﬂ’dan olan alaca¤› 11.820.000 Amerikan Dolar› olarak sabitlenmiﬂ ve bu borcun
herhangi bir ödeme plan›na ba¤l› kalmaks›z›n üç y›l içerisinde geri ödemesine karar verilmiﬂtir.

Seri: XI No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi
sonucunda özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri,
Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu
hesap kalemlerinin düzeltilmiﬂ de¤erleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye
enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.
Tüm özsermaye kalemlerine iliﬂkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” sadece bedelsiz
sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz
sermaye art›r›m›; nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
NOT 27-KÂR YEDEKLER‹
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluﬂmaktad›r. Birinci tertip yasal yedek akçeler, ﬁirket sermayesinin %20’sine ulaﬂ›ncaya kadar
yasal dönem kâr›n›n %5’i oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci tertip yasal yedek akçeler, SPK Tebli¤
25’e göre kâr da¤›t›m› yap›ld›¤› durumlarda ﬁirket sermayesinin %5’ini aﬂan tüm nakit kâr pay›
da¤›t›mlar›n›n 1/10’u oran›nda, yasal kay›tlara göre kâr da¤›t›m› yap›ld›¤› durumlarda ise ﬁirket
sermayesinin %5’ini aﬂan tüm nakit kâr pay› da¤›t›mlar›n›n 1/11’i oran›nda ayr›lmaktad›r.
Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aﬂmad›¤› sürece
da¤›t›lamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararlar›n karﬂ›lanmas›nda
kullan›labilirler.
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(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)

SPK’n›n 25 ﬁubat 2005 tarih ve 7/242 say›l› karar› ile, halka aç›k ﬂirketlerin temettü da¤›t›m›
aﬂa¤›daki gibi düzenlenmiﬂtir.

NOT 29-YABANCI PARA POZ‹SYONU

SPK’n›n düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kâr üzerinden, SPK’n›n asgari kâr da¤›t›m
zorunlulu¤una iliﬂkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan tutar›n tamam›n›n yasal kay›tlarda yer
alan net da¤›t›labilir kârdan karﬂ›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›n›n,
karﬂ›lanamamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kâr›n tamam›n›n
da¤›t›lmas›, SPK’n›n düzenlemelerine göre, haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n
herhangi birinde, dönem zarar› olmas› halinde kâr da¤›t›m› yap›lmamas› esast›r.
Ayr›ca, ayn› karar uyar›nca, Tebli¤ hükümleri kapsam›nda konsolidasyona dahil edilen ba¤l›
ortakl›k, müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüs ve iﬂtiraklerin genel kurullar›nda kâr da¤›t›m karar›
al›nm›ﬂ olmas› durumunda, söz konusu iﬂletmelerin an›lan düzenlemelere göre düzenlenmiﬂ
mali tablolar› çerçevesinde ana ortakl›¤›n konsolide mali tablosuna intikal eden kâr üst s›n›r
olmak üzere, genel kurullarda al›nan kâr da¤›t›m› karar›na ba¤l› olarak söz konusu iﬂletmelerden
ana ortakl›¤a intikal edecek kâr tutar›n›n ana ortakl›¤›n da¤›t›labilir kâr›nda dikkate al›nmas›
gerekmektedir.

31 Aral›k tarihi itibariyle Grup’un döviz cinsinden sahip oldu¤u varl›k ve yükümlülükler aﬂa¤›daki
gibidir:
2007
2.924.518
(93.284.546)
(90.360.028)

Varl›klar
Yükümlülükler
Net döviz yükümlülük pozisyonu

2006
2.698.812
(62.379.663)
(59.680.851)

2007
Di¤er yabanc›

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar

Amerikan

YTL

YTL

paralar›n

Toplam YTL

Dolar›

Karﬂ›l›¤›

Euro

Karﬂ›l›¤› YTL karﬂ›l›klar›

karﬂ›l›¤›

1.956.911

2.279.215

484

828

118

2.280.161

545.530

635.378

5.250

8.979

-

644.357

9.807

118

2.924.518

-

-

-

(87.634.163)

-

-

-

(324.268)

(4.897.857) (250.414) (428.258)

-

(5.326.115)

Yabanc› para varl›klar›n

SPK, 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren hesap döneminden geçerli olmak üzere, asgari kâr
da¤›t›m oran›n› %20 olarak belirlemiﬂtir. Bu da¤›t›m ﬂirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara
ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %20’sinden aﬂa¤› olmamak üzere bedelsiz hisse
senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle
gerçekleﬂtirilebilecektir.

toplam YTL karﬂ›l›¤›
Finansal borçlar
iﬂlemlerinden borçlar (net)

Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Toplam Kâr Yedekleri

(278.413)
(4.205.252)

(324.268)

Yabanc› para yükümlüklerin
toplam YTL karﬂ›l›¤›

2007
1.069.249
1.069.249

(75.241.833) (87.634.163)

Finansal kiralama
Ticari borçlar

Yukar›daki hususlara göre Grup’un kâr yedekleri tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

2.914.593

2006
2.385.455
2.385.455

Net yabanc› para pozisyonu

(92.856.288)

(428.258)

-

(93.284.546)

(89.941.695)

(418.451)

118

(90.360.028)

NOT 28-GEÇM‹ﬁ YIL KÂRLARI
Grup’un SPK Seri:XI, No:25 say›l› tebli¤e göre düzenledi¤i bilançosunda göstermiﬂ oldu¤u geçmiﬂ
y›llar kârlar› 31 Aral›k 2007 itibariyle 30.702.743 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 18.600.335 YTL).
ﬁirket’in ana ortakl›¤› Badiﬂ A.ﬁ.’nin 30 May›s 2007 tarihli Genel Kurul Toplant›s›’nda 8.648 YTL
temettü ödemesi karar› al›nm›ﬂ ve ödemesi yap›lm›ﬂt›r. Banvit’in pay›na düﬂen 8.564 YTL 31
Aral›k 2007 tarihli konsolide mali tablolar›nda konsolidasyon kapsam›nda karﬂ›l›kl› olarak
eliminasyona tabi tutulmuﬂtur.
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(Para Birimi: YTL)

(Para Birimi: YTL)
2006

Taahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler
Di¤er yabanc›

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar

Amerikan

YTL

YTL

paralar›n

Toplam YTL

Dolar›

Karﬂ›l›¤›

Euro

Karﬂ›l›¤› YTL karﬂ›l›klar›

karﬂ›l›¤›

1.274.722

1.791.750

11.155

20.653

5

1.812.408

623.708

876.684

5.250

9.720

-

886.404

30.373

5

2.698.812

-

-

-

(54.507.999)

Yabanc› para varl›klar›n
toplam YTL karﬂ›l›¤›
Finansal borçlar

2.668.434
(39.117.349) (54.507.999)

Finansal kiralama
iﬂlemlerinden borçlar (net)
Ticari borçlar

(338.183)

(475.350)

-

-

-

(475.350)

(4.649.344)

(6.535.118)

-

-

(861.196)

(7.396.314)

(61.518.467)

-

- (861.196)

(62.379.663)

(58.850.033)

30.373

(861.191)

Yabanc› para yükümlülüklerin
toplam YTL karﬂ›l›¤›
Net yabanc› para pozisyonu

(59.680.851)

31 Aral›k tarihi itibariyle Yönetim taraf›ndan önemli kay›p ya da yükümlülük do¤urmas›
beklenmeyen taahhütler ve muhtemel yükümlülükler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Verilen Teminatlar
‹potekler
Teminat Mektubu
Kefaletler
Teminat Senedi
Toplam

2007

2006

52.411.500
2.298.053
142.138
12.796
54.864.487

50.601.600
2.440.740
142.138
12.796
53.197.274

Nutrinvestments N.V.’nin Romanya’daki konsolide ba¤l› ortakl›klar› olan Banvit Aliment Romania
S.R.L. ve Agrafood S.R.L.’in mali tablolar› vergi otoriteleri taraf›ndan herhangi bir vergi
incelemesine tabi tutulmam›ﬂt›r. Ancak herhangi bir incelemeye tabi tutulup tutulmayacaklar›,
inceleme halinde ek vergi veya ceza ç›k›p ç›kmamas› konusu kesinlik arzetmemektedir.

NOT 30-DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI

Operasyonel Kiralama

Yat›r›m Teﬂvik Belgeleri

Grup’un Kirac› Oldu¤u Operasyonel Kiralamalar

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kazan›lan ancak bilanço tarihi itibariyle kullan›lmayan yat›r›m
indirimi yoktur (31 Aral›k 2006: 32.085.821 YTL).

31 Aral›k tarihi itibariyle operasyonel kiralama borçlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Grup, 2007 y›l›nda 33.596.405 YTL tutar›nda (2006: 712.393 YTL) yat›r›m indirimi kullanm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Nutrinvestments N.V.’nin Romanya’daki konsolide ba¤l›
ortakl›klar› olan Agrafood S.R.L’in mali tablolar›nda 1.441.209 YTL (31 Aral›k 2006: 1.006.609
YTL) tutar›nda sabit k›ymet al›m finansman› amaçl› devlet teﬂviki mevcuttur.
NOT 31-TAAHHÜTLER, ﬁARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1 y›ldan k›sa
1-5 y›l aras›
Toplam

2007
1.856.587
4.231.259
6.087.846

Grup’un Kiralayan Oldu¤u Operasyonel Kiralamalar
31 Aral›k tarihi itibariyle operasyonel kiralama alacaklar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Grup Aleyhine Davalar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Grup aleyhine aç›lm›ﬂ ve bilanço tarihi itibariyle sonuçlanmam›ﬂ
olan davalar›n›n toplam tutar› 440.313 YTL’dir (2006: 423.004 YTL). Grup bu davalara iliﬂkin tam
karﬂ›l›k ay›rmaktad›r.

2006
1.411.313
4.052.590
5.463.903

2007
16.231
16.231

1 y›ldan k›sa
1-5 y›l aras›
Toplam

2006
78.652
39.326
117.978

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle elde edilen kira geliri tutar› 84.501 YTL’dir.
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NOT 32-‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹

• Bu da¤›t›m›n genel kurullar›nda alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da temettünün
sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas› ya
da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilmesine,

Yoktur.
NOT 33-BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un, 31 Aral›k tarihi itibariyle bölümlere göre raporlama yapmas›n› gerektiren faaliyetleri
bulunmamaktad›r.

• Tebli¤’in 1’inci maddesi uyar›nca belirlenecek birinci temettü tutar›n›n mevcut
ödenmiﬂ/ç›kar›lm›ﬂ sermayelerinin %5’inden az olmas› durumunda, söz konusu tutar›n
da¤›t›lmadan ortakl›k bünyesinde b›rak›labilmesine
• Tebli¤’in 6’nc› maddesinde yer alan temettü da¤›t›m zaman›na iliﬂkin sürelerin;

NOT 34-B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Grup, 2008 y›l›nda Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n açt›¤› piliç ve hindi eti ihalelerine girmiﬂ ve
aﬂa¤›da listesi bulanan ihaleleri kazanm›ﬂt›r.
Bölge
‹zmir Bölge
Ankara Bölge
Erzurum Bölge
Diyarbak›r Bölge
‹stanbul Bölge
Erzurum Bölge
Adana Bölge
Diyarbak›r Bölge
Ankara Bölge
Toplam

‹hale Tarihi
3 Mart 2008
4 Mart 2008
6 Mart 2008
6 Mart 2008
18 Mart 2008
18 Mart 2008
20 Mart.2008
24 Mart.2008
24 Mart.2008

Piliç-kg
153.500
990.520
1.058.900
824.000
-

3.026.920

Hindi-kg
70.000
409.800
525.500
913.300
240.963
2.159.563

Toplam Bedel
574.090
3.769.517
4.238.480
3.250.200
425.800
2.807.028
2.960.735
6.211.562
1.506.330
25.743.742

18 Mart 2008 tarihinde Grup’un Romanya’da bulunan ﬁirketi Banvit Foods SRL, dam›zl›k
iﬂletmesi ile ilgili yat›r›mlara baﬂlam›ﬂt›r. Bu yat›r›m kapsam›nda, 5 yarka kümesi ile 2 üniteden
oluﬂan toplam 10 adet kuluçkal›k yumurta üretim kümesleri inﬂaat›na baﬂlanm›ﬂt›r. Bu
iﬂletmede 2008 Eylül itibariyle yumurta üretimine geçilmesi planlanmaktad›r. Bununla birlikte
Agrafood Srl.’ ye ait kuluçkahane de devreye girmiﬂ olup, 350.000 adet/hafta kapasiteli olarak
civciv üretimine baﬂlam›ﬂt›r. 2008 Temmuz ay›nda bu kapasitenin 700.000 adet/haftaya
ç›kar›lmas› planlanmaktad›r.

- (i) Temettünün tamam› nakden da¤›t›lacaksa, temettünün hesap dönemini izleyen beﬂinci
ay›n sonuna kadar da¤›t›m›n›n yap›lmas› uygulamas›na devam edilmesine,
- (ii) Temettü pay olarak da¤›t›lacaksa, bu nedenle ihraç edilecek paylar›n SPK taraf›ndan
kayda al›nmas› için hesap dönemini takip eden beﬂinci ay sonuna kadar SPK’ya baﬂvuruda
bulunulmas›na ve pay da¤›t›m›n›n hesap dönemini izleyen alt›nc› ay›n sonuna kadar
tamamlanmas›na,
- (iii) (i) ve (ii) alt bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullan›lmas› durumunda ise, an›lan
bentlerde belirtilen iﬂlemlerin ayr› ayr› ancak an›lan bentlerde yer alan süreler dahilinde
yerine getirilmesine,
• Paylar› borsada iﬂlem gören anonim ortakl›klar›n yönetim kurullar›nca genel kurulun onay›na
sunulacak kâr da¤›t›m önerisine iliﬂkin karar al›nmas› ve/veya do¤rudan ortakl›klar›n genel
kurullar›nda kâr da¤›t›m›n›n karara ba¤lanmas› durumunda söz konusu kararlara iliﬂkin
Seri:VIII, No:39 “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” uyar›nca
yap›lacak özel durum aç›klamas›n›n ekinde bu tablolar›n da haz›rlanarak kamuya
duyurulmas›na ve tablolar›n bir örne¤inin SPK’ya iletilmesine karar verilmiﬂtir.
Grup, IFC ile yapt›¤› 35 milyon Amerkan Dolar› tutar›nda uzun dönemli kredi sözleﬂmesine
isntinaden kalan 10 milyon Amerikan Dolar› tutar›ndaki krediyi 25 Mart 2008 tarihinde
kullanm›ﬂt›r.
NOT 35-DURDURULAN FAAL‹YETLER

SPK’n›n kâr da¤›t›ma iliﬂkin yeni düzenlemeleri uyar›nca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere paylar› borsada iﬂlem gören anonim ortakl›klar için, asgari kâr da¤›t›m oran›n›n Seri
IV: No:27 say›l› “Sermaye Piyasas›na Tabi Olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n Temettü ve
Temettü Avans› Da¤›t›m›nda Uyacaklar› Esaslar Hakk›nda Tebli¤i (“Tebli¤”)’nin 5 inci maddesinin
birinci f›kras›nda tan›mlanan oran›n % 20 olarak uygulanmas›na;

Yoktur.
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NOT 36-ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Personel Giderleri

Net Sat›ﬂlar

Grup’un 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle toplam personel gideri aﬂa¤›daki gibidir:

Mamul sat›ﬂ›, net
Toplam

2007
543.557.157
543.557.157

2006
364.776.003
364.776.003

Sat›ﬂlar›n Maliyeti

Toplam üretim maliyeti

2006
294.062.087

Direkt hammadde ve malzeme giderleri
Direkt iﬂçilik giderleri
Endirekt iﬂçilik giderleri
Tükenme paylar› ve amortisman giderleri
Di¤er üretim giderleri

313.402.769
22.032.284
3.796.942
17.336.223
63.286.493

207.421.820
18.310.248
2.071.244
17.730.276
48.528.499

Yar› mamül ve canl› varl›klar de¤iﬂimi
Dönem baﬂ› yar› mamül ve canl› varl›klar
Dönem sonu yar› mamül ve canl› varl›klar

(17.792.458)
17.282.308
(35.074.766)

(2.806.204)
11.151.379
(13.957.583)

(842.973)
13.536.464
(14.379.437)
401.219.280

1.454.022
14.990.486
(13.536.464)
292.709.905

NOT 37-FAAL‹YET G‹DERLER‹

Sat›ﬂ ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Toplam

2006
20.381.492
12.768.409
33.149.901

Grup’un sosyal sigorta prim gideri toplam 10.740.505 YTL’dir (2006: 9.022.955 YTL).
2007
419.854.711

Mamül de¤iﬂimi
Dönem baﬂ› mamül
Dönem sonu mamül
Toplam

Üretim maliyeti
Faaliyet giderleri
Toplam personel giderleri

2007
25.836.740
17.963.935
43.800.675

2007
55.452.995
17.490.303
93.611
73.036.909

2006
42.536.474
15.660.220
108.455
58.305.149

Amortisman Giderleri
Grup’un 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle cari dönemlerdeki toplam amortisman gideri
aﬂa¤›daki gibidir:
2007
17.456.120
1.301.620
18.757.740

2006
17.730.276
1.220.401
18.950.677

2007

2006

Di¤er gelir
‹ﬂtirak sat›ﬂ kâr›
Sigorta hasar gelirleri
Sabit k›ymet sat›ﬂ kârlar›, net
Hammadde fiyat fark› geliri
Önceki dönem gelirleri
Di¤er çeﬂitli gelirler
Toplam di¤er gelirler

1.107.804
686.243
135.558
82.996
450.704
2.463.305

686.694
205.369
148.102
169.478
3.280.889
4.490.532

Di¤er giderler
Önceki dönem giderleri
Karﬂ›l›k giderleri
Di¤er çeﬂitli giderler
Toplam di¤er giderler

(408.012)
(33.529)
(280.929)
(722.470)

(310.469)
(106.913)
(426.554)
(843.936)

Di¤er Gelirler, net

1.740.835

3.646.596

Üretim maliyeti
Faaliyet giderleri
Toplam amortisman giderleri
NOT 38-D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/(G‹DER) VE KÂR/(ZARAR)
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NOT 39-F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹)

a) 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m teﬂvik
belgeleri kapsam›nda, 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 9 Nisan 2003 tarihli ve 4842 say›l›
Kanunla yürürlükten kald›r›lmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’nc› maddeleri çerçevesinde
baﬂlan›lm›ﬂ yat›r›mlar› için belge kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapacaklar›
yat›r›mlar›,

Kredi faiz giderleri
Komisyonlar ve di¤er giderler
Gerçekleﬂmemiﬂ faiz gideri, net
Kur fark› gelirleri/(giderleri), net
Finansal varl›k makul de¤er art›ﬂ geliri
Faiz gelirleri
Temettü gelirleri
Toplam

2007
2006
(6.487.746) (4.387.769)
(1.311.820)
(878.164)
(628.570)
(862.103)
14.933.667 (2.668.830)
2.390.192
1.961.371
456.289
86.273
10.857.094 (8.254.304)

NOT 40-NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
SPK’n›n 17 Mart 2005 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u karar uyar›nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
enflasyon muhasebesi uygulamas› yap›lmad›¤› için, 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 y›llar›nda
parasal pozisyon kâr›/zarar› oluﬂmam›ﬂt›r.
NOT 41-VERG‹LER
Grup, faaliyetlerini sürdürdü¤ü ülkelerin yürürlükte bulunan vergi yönetmelik ve kanunlar›
dahilinde vergilendirilmeye tabidir.

b) 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsam›nda 1 Ocak 2006
tarihinden önce baﬂlanan yat›r›mlarla ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan
bütünlük arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar›, nedeniyle, 31 Aral›k 2005 tarihinde
yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacaklar› yat›r›m indirimi istisnas›
tutarlar›n›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oran›na iliﬂkin hükümler dahil)
çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler.
Grup yönetimi 2007 kurumlar vergisi hesaplanmas›nda %19,8 istisna stopaj›na tabi mevcut
yat›r›m indirimi istisnas›n› kullanma karar› alm›ﬂt›r.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir
uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay›
takip eden dördüncü ay›n 25 inci günü akﬂam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar muhasebe kay›tlar› incelemelerini geriye dönük beﬂ y›l
süreyle yapabilir ve hatal› iﬂlem tespit edilirse ortaya ç›kan vergi tarhiyat› nedeniyle vergi
miktarlar›n› de¤iﬂtirebilirler.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aﬂmamak
kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler.

21 Haziran 2006 tarih ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5520 Say›l›
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi oran› %30'dan %20’ye
indirilmiﬂtir. Buna göre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançlar›
%20 oran›nda kurumlar vergisine tabidir.

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan Banvit’in ba¤l› ortakl›klar› ile konsolide etti¤i mali tablolar›
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali
tablolara yans›t›lan vergi karﬂ›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm ﬂirketler için ayr›
ayr› hesaplanm›ﬂt›r.

Türkiye’deki bir iﬂyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleﬂik kurumlara ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n
d›ﬂ›nda kalan kiﬂi ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %15 oran›nda stopaja tabidir. Kâr›n
sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinin transfer fiyatland›rmas› yoluyla “örtülü kazanç
da¤›t›m›” baﬂl›¤› alt›nda transfer fiyatland›rmas› konusu iﬂlenmektedir. 18 Kas›m 2007 tarihinde
yay›mlanan “ transfer fiyatland›rmas› yoluyla örtülü kazanç da¤›t›m›” hakk›nda Genel Tebli¤’de
uygulamadaki detaylar› belirlemiﬂtir.

Uzun y›llard›r uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutar› aﬂan sabit k›ymet
al›mlar›n›n %40’› olarak hesaplad›klar› yat›r›m indirimi istisnas›na 30 Mart 2006 tarihli 5479
say›l› yasa ile son verilmiﬂtir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici
69. madde uyar›nca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut
olup, 2005 y›l› kazançlar›ndan indiremedikleri yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile;

E¤er vergi mükellefleri ilgili kuruluﬂlarla (kiﬂilerle), fiyatland›rmalar› emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yap›lmayan ürün veya mal al›m ve sat›m iﬂlemlerine giriyorlarsa, o zaman ilgili
kârlar transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü bir ﬂekilde da¤›t›ld›¤› kanaatine var›lacakt›r. Bu tarz
transfer fiyatlamas› yoluyla örtülü kâr da¤›t›mlar› kurumlar vergisi aç›s›ndan vergi matrah›ndan
indirilemeyecektir.
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Nutrinvestments B.V.’nin Romanya’da konsolide ba¤l› orta¤› olan Banvit Aliment Romania S.R.L.
ve Agrafood S.R.L. %16 (31 Aral›k 2006: %16) oran›nda gelir vergisine tabiidir.

NOT 42-H‹SSE BAﬁINA KÂR

31 Aral›k tarihi itibariyle ödenecek gelir vergisi aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:

Ödenecek yat›r›m indirimi stopaj›
Ödenecek kurumlar vergisi
Peﬂin ödenen kurumlar vergisi
Ödenecek gelir vergisi

Dönem kâr› (YTL)
2007
6.052.734
97.365
(804.725)
5.345.374

2006
195.681
(133.974)
61.707

31 Aral›k 2007 ve 2006 sonu itibariyle vergi (giderlerinin)/gelirlerinin ana bileﬂenleri aﬂa¤›daki
gibidir:

Dönem baﬂ› adi hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedi*
Ana ortakl›k’a ait nominal de¤erdeki
hisse senedi tutar›(-)*
Yeniden düzenlenmiﬂ adi hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedi*
Hisse baﬂ›na kazanç (YTL)

2007
56.839.739

2006
12.102.492

80.000.402.000

80.000.000.000

(3.800.254.000)

(3.800.254.000)

76.200.148.000
0,00075

76.199.746.000
0,00016

* 0,001 YTL nominal de¤erdeki hisseye isabet eden.
Cari y›l kurumlar vergisi
Yat›r›m indirimi stopaj›
Ertelenmiﬂ vergi geliri/(gideri)
Konsolide gelir tablosuna yans›t›lan vergi geliri/(gideri)

2007
(13.645.721)
(6.052.734)
(5.327.810)
(25.026.265)

2006
(195.681)
3.162.635
2.966.954

Vergi öncesi kâr’a yasal vergi oran› uygulan›p bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aral›k 2007
ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide gelir tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri
aras›ndaki mutabakat:

Vergi öncesi kâr
Vergi karﬂ›l›¤› %30 (31 Aral›k 2006-%30)
Vergiye tabi olmayan gelirler
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Yat›r›m indiriminin etkisi
Yat›r›m indirimi stopaj›
SPK ile yasal sonuçlar aras›ndaki kal›c› farklar
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤› de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
Vergi oran›ndaki de¤iﬂimin etkisi
Konsolide gelir tablosuna göre vergi karﬂ›l›¤›

2007
2006
81.866.004
9.153.241
(24.559.801) (2.745.972)
1.661.264
295.462
(2.050.772)
(799.920)
5.013.821
4.906.375
(6.052.734)
969.023
1.311.009
(204.867)
197.801
(25.026.265)
2.966.954
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NOT 43-NAK‹T AKIM TABLOSU

NOT 44-KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA KONSOL‹DE
MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

Faaliyetlerden sa¤lanan nakit ak›m›
Faaliyet kâr›/(zarar›)
Amortisman ve tükenme pay›
Canl› varl›k de¤erleme fark›
Sabit k›ymet sat›ﬂ kâr›
‹ﬂtirak sat›ﬂ kâr›
Devlet teﬂvi¤inden gelir
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› (Not 23)
Ciro prim tahakkuku
Sat›ﬂ prim karﬂ›l›¤› (Not 23)
Finansal varl›k makul de¤er art›ﬂ› geliri
‹kramiye karﬂ›l›¤›
‹zin Karﬂ›l›¤›
Dava karﬂ›l›¤›
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›, net
Faiz gideri
Reeskont gideri, net
Gerçekleﬂmemiﬂ kur fark› gelir/gideri
Parasal olmayan de¤erlere göre düzenlenen net gelir
Ticari ve iliﬂkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Di¤er duran varl›klar
Tahsil edilen süpheli alacaklar
Ticari ve iliﬂkili taraflara borçlar
Di¤er borç ve gider karﬂ›l›klar›
Ödenen faiz
Ödenen vergiler
Ödenen k›dem tazminat› (Not 23)
Al›nan devlet teﬂviklerinden nakit giriﬂi
Az›nl›k pay› al›m›ndan kaynaklanan nakit ç›k›ﬂ›
‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit
Yat›r›m faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›:
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k yat›r›mlar›ndaki art›ﬂ
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k ç›k›ﬂlar›
Canl› varl›k yat›r›mlar›ndaki art›ﬂ
Canl› varl›k ç›k›ﬂlar›
‹ﬂtirak sat›ﬂ›ndan elde edilen nakit giriﬂi
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›:
Banka kredilerinden sa¤lanan nakit
Banka kredilerinin ödemeleri
Finansal kiralama ödemeleri
Finansal kiralama al›mlar›
ﬁirket birleﬂmesi yoluyla sermaye art›ﬂ›
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan nakit
Nakit ve nakit benzeri iﬂlemlerden do¤an parasal kâr/(zarar)
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net azal›ﬂ
Dönem baﬂ› itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler
Nakit ve nakit eﬂde¤erleri, dönem sonu

2007
81.898.897
18.757.740
925.217
(135.558)
(1.107.804)
(78.963)
2.018.376
491.698
907.000
(2.390.192)
184.982
617.144
17.309
1.645.976
539.016
861.387
(5.423.407)
99.728.818
(36.038.175)
(36.861.765)
(4.378.599)
(46.786)
894.971
10.151.423
1.899.772
(6.155.257)
(14.353.081)
(1.848.757)
687.366
(100.000)
13.579.930

2006
9.153.241
18.950.677
(1.056.361)
901.978
119.412
4.387.769
862.103
1.684.189
35.003.008
(16.534.272)
1.688.163
(2.222.085)
(43.354)
4.676.557
650.847
(4.517.147)
(224.781)
(1.057.788)
17.419.148

(27.807.643) (23.379.437)
1.588.885
3.075.796
(232.537.616) (158.674.852)
204.622.732 148.802.355
1.759.418
(52.374.224) (30.176.138)
91.133.607
(57.977.813)
(207.892)
41.339
32.989.241
(81.441)
(5.723.612)
16.998.287
11.193.234

42.664.675
(40.727.434)
402
1.937.643
202.152
(11.021.499)
27.817.634
16.998.287

Risk yönetimi aç›klamalar›
Kredi Riski
Grup, faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›, döviz kurlar› ve faiz
oranlar›ndaki de¤iﬂimlerin etkileri dahil çeﬂitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Grup’un
toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülmezli¤ine odaklanmakta olup, Grup’un
konsolide mali performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini
amaçlam›ﬂt›r.
Finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erleri, maruz kal›nan azami kredi riskini gösterir. Raporlama tarihi
itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski aﬂa¤›daki gibidir:

Haz›r de¤erler
Finansal Val›klar
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
K›sa vadeli di¤er alacaklar
Uzun vadeli di¤er alacaklar
Toplam Kredi Riski

Not
4
16
7
9
10
10

2007
5.875.909
2.390.192
79.347.721
48.883
9.000.492
173.673
96.836.870

2006
12.895.424
651.615
46.807.648
130.867
3.817.168
126.887
64.429.609

31 Aral›k itibariyle alacaklardaki kredi riski da¤›l›m› müﬂteri gruplar› baz›nda aﬂa¤›daki gibidir:

Zincir ma¤aza
Direkt sat›ﬂ noktalar›
Bayi
Toplam

2007
21.517.148
45.521.516
12.309.057
79.347.721

2006
20.669.959
15.042.780
11.094.909
46.807.648
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ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›n›n, 31 Aral›k tarihinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri
aﬂa¤›daki gibidir:

Grup’un parasal varl›klar›n›n ve yükümlülüklerinin 31 Aral›k 2007 itibari ile vadelerine göre
da¤›l›m›n› aﬂa¤›daki gibidir.

ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem içi art›ﬂ
Tahsil edilen tutarlar
Defterden silinen de¤ersiz alacaklar
Kapan›ﬂ bakiyesi

2007
2006
(1.046.002)
(926.590)
(1.645.976)
(149.466)
119.331
30.054
775.640
(1.797.007) (1.046.002)

0-6 ay

6-12 ay

1-2 y›l

2-5 y›l

5 y›l üzeri

Toplam

Haz›r De¤erler

11.193.234

-

-

-

-

11.193.234

Ticari Alacaklar (net)

79.347.721

-

-

-

-

79.347.721

48.883

-

-

-

-

48.883

Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

7.787.026

1.213.466

-

-

-

9.000.492

Finansal Varl›klar (net)

2.390.192

-

-

-

-

2.390.192

-

-

173.673

-

-

173.673

100.767.056

1.213.466

173.673

-

- 102.154.195

9.695.097

23.481.728

-

-

-

33.176.825

-

279.182

-

-

-

279.182

49.713.421

-

-

-

-

49.713.421

2.294

-

-

-

-

2.294

14.361.951

-

-

-

-

14.361.951

-

-

13.314.471

16.396.123

25.305.233

55.015.827

-

-

247.151

-

-

-

727.158

-

-

727.158

-

-

184.982

-

1.863.536

2.048.518

73.772.763

23.760.910

‹liﬂkili Taraflardan
Alacaklar (net)

Di¤er Cari Olmayan/
Duran Varl›klar

Likidite riski

Toplam parasal varl›klar

Likidite riski Grup’un net fonlama ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamama riskidir. Likidite riski güvenilir
kredi kuruluﬂlar›n›n vermiﬂ oldu¤u kredi limitlerinin de deste¤iyle nakit giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n›n
dengelenmesiyle düﬂürülmektedir.

K›sa Vadeli Finansal
Borçlar (net)
K›sa Vadeli Finansal
Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Borçlar (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara
Borçlar (net)
K›sa Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
Uzun Vadeli
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal
Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Borçlar (net)

247.151

Ertelenen vergi
yükümlülü¤ü
Uzun Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
Toplam parasal yükümlükler

14.473.762 16.396.123 27.168.769 155.572.327
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Grup’un parasal varl›klar›n›n ve yükümlülüklerinin 31 Aral›k 2006 itibari ile vadelerine göre
da¤›l›m›n› aﬂa¤›daki gibidir.

Piyasa Riski
a) Faiz oran› riski

0-6 ay

6-12 ay

1-2 y›l

2-5 y›l

5 y›l üzeri

Toplam

Haz›r De¤erler

16.998.287

-

-

-

-

16.998.287

Ticari Alacaklar (net)

46.807.648

-

-

-

-

46.807.648

130.867

-

-

-

-

130.867

3.817.168

-

-

-

-

3.817.168

-

651.615

-

-

651.615

-

4.371.101

-

-

4.371.101

-

126.887

-

-

126.887

-

5.149.603

-

-

72.903.573

‹liﬂkili Taraflardan
Alacaklar (net)
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
Finansal Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›

-

Grup, faiz oranlar›ndaki de¤iﬂikliklerin faize duyarl› aktif ve pasiflerine olan etkisinden dolay› faiz
oran› riskine maruz kalmaktad›r. Grup bu riskten korunmak için herhangi bir türev araçtan
yararlanmamaktad›r (Not 6).
31 Aral›k 2007 itibariyle faiz oranlar›nda 100 baz puan (%1) art›ﬂ net dönem kâr›n› 366.136 YTL
azaltacakt›r. (31 Aral›k 2006: 88.646 YTL). Bu analiz 31 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2006 itibariyle
baﬂta kurlar olmak üzere tüm de¤iﬂkenlerin sabit olmas› varsay›m› ile yap›lm›ﬂt›r.

Di¤er Cari Olmayan/
Duran Varl›klar
Toplam parasal varl›klar

67.753.970

K›sa Vadeli Finansal
Borçlar (net)

48.843.902

4.600.451

-

-

-

53.444.353

84.012

-

-

-

-

84.012

39.699.493

-

-

-

-

39.699.493

42.467

-

-

-

-

42.467

4.278.929

-

-

-

K›sa Vadeli Finansal
Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Borçlar (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liﬂkili Taraflara Borçlar (net)
K›sa Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›

4.278.929

Uzun Vadeli
Finansal Borçlar (net)

9.456.862

3.197.255

-

Kiralama ‹ﬂlemlerinden
Uzun Vadeli Borç Karﬂ›l›klar›
Toplam parasal yükümlükler

2006
%1 Art›ﬂ

(72.098)
(294.038)
(366.136)

(20.130)
(68.516)
(88.646)

b) Döviz kuru riski
Grup, iﬂlemlerinde çeﬂitli para birimleri özellikle de Euro ve Amerikan Dolar› kullanmas›ndan
dolay› yabanc› para riski taﬂ›maktad›r.

12.654.117

Uzun Vadeli Finansal
Borçlar (net)

YTL
31 Aral›k
De¤iﬂken varl›k
De¤iﬂken yükümlülük
Nakit ak›ﬂ duyarl›l›k (net)

Net dönem kâr›
2007
%1 Art›ﬂ

-

-

391.338

-

-

391.338

-

-

-

-

1.693.917

1.693.917

92.948.803

4.600.451

16.787.461

-

1.693.917 112.288.626

Grup ayr›ca iﬂlemsel olarak da yabanc› para riskine sahiptir. Bu riskler Grup’un kendi ölçüm para
birimi d›ﬂ›ndaki para birimleriyle yapt›¤› al›ﬂ ve sat›ﬂlardan kaynaklanmaktad›r. ‹lgili döviz kuru
riski için Grup yönetimi döviz pozisyonunu yak›ndan takip etmekte ve yabanc› para cinsinden
varl›klar›n› ve borçlar›n› dengede tutarak yabanc› para riskini yönetmektedir (Not 29).
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31 Aral›k 2007 itibariyle Türk Liras›n›n (YTL) di¤er kurlar karﬂ›s›nda %10 de¤er kazanmas› net
dönem kâr›n› 8.214.548 YTL kadar art›racakt›r (2006 itibariyle 5.425.532 YTL net dönem kâr›n›
art›racakt›r). Bu analiz 31 Aral›k 2007 ve 2006 itibariyle baﬂta faiz oranlar› olmak üzere tüm
de¤iﬂkenlerin sabit olmas› varsay›m› ile yap›lm›ﬂt›r.
YTL
2007
USD
EURO
Di¤er
Toplam

Net dönem kâr›
8.176.518
38.041
(11)
8.214.548

2006
USD
EURO
Di¤er
Toplam

Net dönem kâr›
5.350.003
(2.761)
78.290
5.425.532
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